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TEŞEKKÜR
Hayatımın bir evresinde büyüsüne kapıldığım sanat beni çok uzun bir öğrenme
yolculuğuna çıkardı. Japon sanatı üzerine çalışma yapmak istiyorken kendimi Ankara’nın
sessiz sedasız köşelerinde duran; zamanın tozları altında keşfedilmeyi bekleyen kültürsanat değerlerini temizleyip gün yüzüne çıkarmaya çalışırken buldum. Çalışmalarım
sırasında, yaşadığım şehrin insanları meğer ne içten, yürekli çabalarla artı değerler katmış
bu ülkenin düşün yaşamına diye düşündüm çoğu zaman. Bu çalışmada, Ankara’nın sanat
değerlerinin çok küçük bir kısmını da olsa temizleyip tertemiz raflara, yani layık oldukları
yerlere koyabilmişsem inanılmaz mutlu olurum.

Bu uzun yolculukta oğlum Onat’la çalışmanın, araştırmanın öğrenmenin mutluluğunu
paylaştık. Bana iyi bir çalışma arkadaşı oldu ve şimdi o da yürümek istediği yolda, bilime
olan inancını sımsıkı benliğinde saklayarak ilerliyor. Ona ve değerli eşim Murat’a bu
süreçte her zaman beni destekledikleri (çoğu zaman da tahammül ettikleri) için çok
teşekkür ediyorum. Onların desteği olmazsa bu çalışma çok daha zor olurdu.

Ayrıca bu çalışmamın araştırma bölümünde benimle görüşmeyi kabul eden sanatçılara,
galeri sahiplerine, yazarlara; kütüphanelerde sabırla bana destek veren kütüphane
çalışanlarına; özellikle de Milli Kütüphane’de yardımını esirgemeyen değerli mesai
arkadaşım Züleyha Hanım’a sonsuz teşekkürler ediyorum.

Ve son olarak Zeynep Hocam… Başlangıçtan itibaren yaşadığım şehri bir başka gözle
görmemi sağlayan; bilimsel yolda disiplinli çalışma ve çok yönlü bakış açısını
kazandıran; sabır ve sevgiyle çalışmalarımda bana yol gösteren değerli hocama saygı ve
şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

Ayşegül ATMACA
Ankara, 19/05/2021
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ÖZET
ATMACA, Ayşegül. Ankara Sanat Galerileri’nden Bir Seçki (1970-1990), Yüksek
Lisans Tezi, Ankara, 2021.
Bu çalışmada, 1970-1990 yılları arasında Ankara’da faaliyetlerini sürdürmüş sanat
galerilerinden bir seçki yapılmış ve seçilen galeriler dönemin siyasi, sosyal ve kültürel
koşulları kapsamında incelenmiştir.
1923 yılında başkent ilan edildikten sonra Ankara’nın da Osmanlı devletinin payitahtı
İstanbul karşısında Anadolu’nun ortasındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kültür ve sanat
şehri olması planlanmış ve inşa edilmiştir. 1950’li yıllara kadar devletin himayesinde
sürdürülen sergi etkinlikleri, Türk Ocakları, Halkevleri, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi hocaları, sanatçıları ve 1932’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nün
eğitime başlamasıyla bu okulun da hocaları ve öğrencileri Ankara’nın sanat yaşamında
etkili olmuştur.
!950’de iktidara geçen Demokrat Parti döneminde Erken Cumhuriyet Dönemi’nin kültür
ve sanat politikaları yerine ekonomi politikaları öncelikli olmuş, ilk özel galeri, yabancı
kütür merkezleri sergileri de bu tarihten itibaren başlamıştır.
İhtilallerle, siyasi çatışmalarla geçen 1960-70’li yıllarda eşitlik, özgürlük söylemleri
sanat ortamına da yansımıştır. 1970’li yıllarda sayıları giderek artan Ankara sanat
galerileri, sanatı içselleştirme ve sanat yapıtlarına sahip olma kültürünü edinme mekanları
olmuştur.
12 Eylül 1980 askeri darbesi ülkedeki demokratik süreci sekteye uğratmıştır. Bu dönemin
popüler kültürle donatılmış insanları sanatı bir sınıfsal imaj objesi olarak görmüş, sanat
mekanlarına yoğun ilgi göstermişlerdir. Böylelikle 1980’li yılların yüksek sanat talebi
Ankaralı galeri sayısında da artışa neden olmuştur. Bu yükseliş yaşanan ekonomik krizler
nedeniyle kısa sürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Galeri, Sanat, Ankara, Piyasa, Sanatçı.
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ABSTRACT
ATMACA, Ayşegül. A Selection From The Art Galleries Of Ankara (1970-1990), Master
Thesis, Ankara, 2021.
In this study, a selection was made from art galleries that continued their activities in Ankara
between 1970 -1990 and the selected galleries were examined within the scope of the political,
social, and cultural conditions of the period.

After being declared the capital city in 1923, Ankara was planned and built to be a culture and art
city of the Republic of Turkey in the middle of Anatolia, instead of Istanbul, the capital of the
Ottoman Empire. The exhibition activities, which were carried out under the auspices of the
government until the 1950s, Turkish Hearths, community centers, the teachers and artists of the
Istanbul State Academy of Arts, and with the start of education of the Gazi Education Institute’s
Art Department in 1932, the teachers and students of this school were also influential in Ankara’s
art life.

During the Democratic Party, which came to power in 1950, economic policies were prioritized
over the culture and art policies of the Early Republican Period, and the first private gallery and
foreign cultural center exhibitions started as of this date.

The discourses of equality and freedom reflected on the art scene in the 1960s and 1970s, which
passed with revolutions and political conflicts. Art galleries of Ankara in 1970s, whose number
has increased gradually, have been places to internalize art and acquire the culture of owning
artworks.

The military coup of September 12, 1980 interrupted the democratic process. In this period,
people equipped with popular culture started to see art as a class image object and showed great
interest in art spaces. Hereby, the high demand for art in the 1980s caused an increase in the
number of galleries in Ankara. This situation lasted for a short time due to the economic crises
experienced towards the end of the 1980s.

Keywords: Gallery, Art, Ankara, Art Industry, Artist.
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GİRİŞ
AMAÇ
“Ankara Sanat Galerileri’nden Bir Seçki (1970 – 1990)” başlıklı tezin konusunu;
Ankara’da faaliyet gösteren, sanat ortamını ve sanat tarihi yazımını belirleyen kurumsal
galerilerin çalıştıkları sanatçılar, yayınları, kentte yarattıkları ortam ve etkileri, sanat
yaklaşımları ve politikaları yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır.
Yapılan seçkiye temel olan başlıca kriterler, galerilerin kente yaptığı katkı, sanat ortamına
getirdikleri ve sağladıkları katkı, süreklilikleri olmuştur. Öte yandan haklarında fazla
yayın olmayan ya da tüm çabalara rağmen kurucuları ile ilişki kurulamayan galeriler ise
tez kapsamına alınamamıştır. Tezde, 1920-1990 tarih aralığında faaliyet gösteren sanat
galerileri tanıtılmadan önce, bu süreci önceleyen sanat etkinlikleri tarihsel olarak kısaca
özetlenmiştir.
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları 13 Ekim
1923 tarihinde Ankara’yı Başkent ilan ederken, bu şehrin yalnızca siyasi/bürokratik bir
merkez olmasını değil, aynı zamanda kültür ve sanat alanında da bir başkent olmasını
hedeflemişlerdir. İşte 1970’li yıllar ve sonrasında Ankara’da yaşanan hareketli kültür –
sanat ortamına ev sahipliği yapan sanat galerilerinin, böylesine önemli bir birikimi, başta
İstanbul olmak üzere ülke geneline ne şekilde aktardıklarını gün yüzüne çıkarmak
çalışmanın odak noktalarından birini oluşturmaktadır.

Öte yandan, 1970 – 1990 yılları arasında Ankara’da çok sayıda sanat galerisi faaliyet
göstermiştir. Ancak, bu galerileri topluca inceleyen ve değerlendiren akademik bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada; söz konusu tarihler itibariyle Ankara’da
kurumsal anlamda faaliyetlerini sürdürmüş sanat galerileri, öncelikle kurum sahiplerinin
değerlendirmeleri ve ardından da basında, medyada ve edebi yazında haklarında çıkan
yazılar, arşivlerine aldıkları belgeler, sanatçılarının yorumları ve takiplerini yapan
sanatseverlerin ifadeleri yardımıyla incelemek ve elde edilen bilgileri toplu halde sunmak
amaçlanmıştır.
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Sanat galerileri, sanatçılarla onların üretimlerini çeşitli amaçlarla edinmek isteyen
bireyler / kurumlar arasında iletişim sağlamaktadır. Sanat galerileri aynı zamanda,
sanatçıyı piyasa mekanizmasına karşı koruma ve kollama görevi üstlenmektedir. Bu
nedenle hem sanatçının içinde bulunduğu ve etkilendiği sanat atmosferi hem de toplumun
siyasi, ekonomik ve sosyal yapısı, sanat galerilerinin çalışma politikalarının
belirlenmesinde etkin role sahiptir. Böylelikle şekillenen çalışmada salt Ankara galerileri
değil, aynı zamanda galerilerin çalışmalarında direkt ya da dolaylı etkisi olan Türkiye’nin
siyasi, sosyal, ekonomik ve sanatsal koşulları da değerlendirme kapsamına alınmıştır.

Sayıca çok fazla olsalar da kurumsal kayıtlarını tutmada ve arşivlerini oluşturmada
sıkıntılar yaşamış yahut bunu yapacak kadar uzun süre yaşayamamış galeriler de söz
konusu olabilmektedir. Bu çalışmanın amaçlarından biri de kayıt ve arşiv eksikliği
nedeniyle sanat tarihi yazınına giremeyecek durumda olan galerilerin de tarih kapsamına
alınabilmesi olarak belirlenmiştir.

ARAŞTIRMA VE YÖNTEM

Çalışma kapsamında öncelikle konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış tezler Yüksek
Öğretim Kurumu (YÖK) Tez Tarama Merkezi kanalıyla taranmış, makaleler incelenmiş
ardından,

Milli

Kütüphane,

Bilkent

Üniversitesi

ve

Hacettepe

Üniversitesi

kütüphanelerinde, süreli yayınlardan, müracaat kaynaklarından ve konuyla ilgili diğer
basılı ve internet ortamındaki kitap ve yayınlardan faydalanılmıştır.

Yayın taramalarından sonra dönem içerisindeki etkinliklerine bağlı olarak çalışma
kapsamına alınabilecek “30” sanat galerisi tespit edilmiştir. Bunlardan İngiliz Kültür
Derneği, İş Bankası, Kibele Sanat Galerisi, Akbank, Beymen, Doku Sanat Galerisi, Milli
Piyango, Fransız Kültür Merkezi kurucu veya yetkilileriyle iletişime geçilmeye
çalışılmış; bazılarından arşiv/bilgi olmadığı yönünde yanıt alınmış bazılarından hiç yanıt
alınamamıştır. Çalışma kapsamına dâhil edilen Vakko, Turkuvaz, Artisan gibi galerilerin
yetkilileriyle de iletişime geçilemediği için yayınlar kanalıyla haklarında bilgi
alınabilmiştir. Netice itibariyle, haklarında bilgiye ulaşılabilen ve dönem için etkin ve
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önemli olarak nitelenen “20” galeri ayrıntılı bir şekilde incelenmiş; diğer galeriler de yine
yayınlar kanalıyla takip edilerek bir faaliyet listesi oluşturulmuştur.

Öte yandan, çalışma konusu dönemde Ankara’da bulunan sanatçılarla, galeri
kurucuları/çalışanlarıyla, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yapılan görüşmelerden son
derece önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu görüşmeler vasıtasıyla elde edilen bilgiler
değerlendirilmiş ve yeni kaynaklara ulaşılmıştır.

Başvuru yapılan Galeri Z başlangıçtan itibaren sergi broşürleri arşivi oluşturmuş,
çalışmada bu arşivden yararlanılmıştır. Bunun gibi Galeri Nev ve Galeri Siyah Beyaz’da
da yeterince arşiv materyaline ulaşılabilmiştir. Goethe Enstitüsü ve Türk – Amerikan
Kültür Derneği de dönemin bir kısım belge ve kataloglarını saklamış olup, bu
dokümanları da paylaşmışlardır.

Yapılan araştırmalar sonucunda gerekli olduğu düşünülen bazı kaynaklar internet satış
platformlarından bizzat temin edilmiştir. Salt Online ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (VEKAM) internet platformlarından da başta görsel
kaynak olmak üzere bilgi ve belge temininde yararlanılmıştır.

YAYINLAR

YÖK’te yapılan incelemeler neticesinde tez konusu döneme ilişkin, sanat galerileriyle ve
dönem sanatıyla bağlantılı “15” teze rastlanılmıştır. Bunlardan “7” tez dönemin siyasi ve
sosyal yapısı, sanatsal akımları ve galeri tarihçesiyle ilgili bulunarak incelenmiş ve
tezlerden doğrudan yararlanılmıştır.

2005 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda Ahu Antmen
tarafından tamamlanan “Türk Sanatında Yeni Arayışlar (1960 – 1980)” başlıklı Doktora
Tezi’nde, bahsi geçen dönemler itibariyle öne çıkan sanatsal yönelimler ve sanatçılar
değerlendirilmiştir.

4

Başak Önsal’ın 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Medya ve Kültürel
Çalışmalar Ana Bilim Dalı’nda hazırladığı “A Case Study of Three Pioneer Galleries in
the 1950’s” başlıklı Yüksek Lisans Tezi’nde; sanat galericiliği ve tarihçesi, 1960’lara
kadar Türkiye’deki sanat ortamı ve Ankara’daki Helikon, Galeri Milar ve Sanatseverler
Derneği galerileri incelenmiştir.

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda Güler Bek
tarafından hazırlanan “1970 – 1980 Yılları Arasında Türkiye’de Kültürel ve Sanatsal
Ortam” başlıklı Doktora Tezi’nde; söz konusu yıllardaki ekonomik, kültürel ve sosyal
ortam, kültür ve sanat çevrelerinde ortaya çıkan kavramlar ve tartışmalar ile sanat
etkinlikleri ve sanatçı profilleri incelenmiştir.

Bora Gürdaş’ın 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda
hazırladığı “1960 – 1970 Yılları Arasında Türkiye’de Kültür ve Sanat Ortamı” başlıklı
Yüksek Lisans Tezi’nde; bu yıllar arasındaki sanat ortamı ve sanat etkinlikleri, sanat
akımları ve eleştirisi ve galeriler incelenmiştir.

2011 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda Emriye
Okutur tarafından hazırlanan “Türkiye’de Sanat Galerilerinin Gelişiminin Sanat
Yönetimine Etkisi” başlıklı Yüksek Lisans Tezi’nde; Türkiye’de sanat galerilerinin
ortaya çıkış süreci, galeri türleri, seçilen bazı galeriler ve genel olarak galerilerin sanat
yönetimine etkileri incelenmiştir.

Feyza Kaya’nın 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladığı
“Sanat ve Pazarlama” başlıklı Doktora Tezi’nde; sanat galerilerinin ortaya çıkışı,
tanımları ve türleri, pazarlama yöntemleri incelenmiştir.

Bora Gürdaş’ın 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda
hazırladığı “1960 – 1970 Yılları Arasında Türkiye’de Kültür ve Sanat Ortamı” başlıklı
Doktora Tezi’nde; söz konusu edilen döneme ilişkin siyasi gelişmelerin, sanat dünyası
üzerine yansımaları incelenmiştir.
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Diğer yandan, çalışmada Siyah Beyaz Sanat Galerisi, Galeri Nev, Turkuvaz Sanat
Galerisi, Mi-Ge Sanat Galerisi, Galeri Sanat Yapım tarafından hazırlanan ve söz konusu
galerileri anlatan yayınlardan da faydalanılmıştır.

Çalışmada galeri faaliyetleri konusunda en sıklıkla yararlanılan kaynaklar süreli yayınlar
olmuştur. Bu yayınlar arasındaki Varlık Yıllığı 1960-1973, Sanat Çevresi Dergisi 19781986, Hürriyet Gösteri Dergisi 1981-1990, Milliyet Sanat Dergisi 1972-1990, Ankara
Sanat Dergisi 1966-1986, Yeni Boyut Dergisi 1982-1984, Sanat Olayı Dergisi 19811983, Genç Sanat Dergisi 1995-1997 yılları itibariyle taranmıştır. Dergilerdeki Ankara
sergileri yorumları ve kültür sanat etkinlikleri çizelgeleri son derece yol gösterici
olmuştur. Ayrıca bu dönemlere ait Ulus Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi’nin kültür sanat
sayfaları da taranmıştır.

Nurullah Berk ve Kaya Özsezgin’in “Türk Resmi”, Sezer Tansuğ’un “Türk Resminde
Yeni Dönem”, Zahit Büyükişliyen’in “Türk Resminde Ankaralı Sanatçılar” ve Önder
Şenyapılı’nın “Benim Sanatçılarım I-II” eserleri de sıklıkla başvurulan kaynaklar
olmuştur.

SORU VE SORUNSALLAR

1970 – 1990 Dönemi’nde, Ankara’da faaliyetlerini sürdürmüş olan sanat galerilerinin
Türkiye’nin kültür ve sanat hayatına olan katkılarını gün ışığına çıkarabilmek çalışmanın
temel sorunsalıdır. Bu bağlamda, söz konusu galerilerin gerçekleştirdikleri sanat
etkinliklerini, çalıştıkları sanatçıları ve yayınlarını listeleyebilmek; ayrıca kapanan,
kurucularını kaybeden ve/veya yazılı bilgiler dışında herhangi bir şekilde haklarında
bilgiye ulaşılamayan sanat galeri hakkındaki bilgileri derlemek de çalışmanın sorunsalları
arasındadır.

Araştırmalar devam ederken karşılaşılmış olan en ciddi sorun, galerilerin büyük bir
kısmının arşiv ve dokümantasyona önem vermemiş olmalarıdır. Dolayısıyla, bu galerilere
ilişkin bilgilere büyük oranda ulaşılamamıştır. Görüşmeleri yapılan bazı galerilerde,
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sergilere ilişkin bir fotoğraf dahi bulunulamamıştır. Öte yandan, bazı galeri ya da arşiv
sahipleri de bizzat kendilerince yayın yapılacağını söyleyerek elindeki bilgi ve belgeleri
iletmemişlerdir. Hatta bazıları, görüşmeyi dahi kabul etmemiştir. Konuya benzer
herhangi bir çalışma ya da yayın olmadığı için de araştırma büyük oranda gazete ve süreli
yayın taramalarıyla ilerlemiştir. Bu yayınlardaki bilgilerin büyük bir kısmı da galeriler
hakkında değil de galerinin yaptığı sergi yahut sanatçı hakkında olduğu için istenilen
galerileri detayları hakkında sınırlı bilgiye ulaşılabilmiştir. Bir başka önemli sorun da bu
dönemdeki galerilerin büyük bir kısmının kapanmış olmasıdır. Bu nedenle, adresleri,
açılış-kapanış tarihleri ve diğer bilgileri hakkında yayınlarda bilgi varsa kullanılmış, bunu
dışında herhangi bir inceleme yapılamamıştır.

Kullanılan kütüphanelerin hemen hemen hepsinden ödünç yayın alınamaması ve bu
nedenle de okuma ve taramaların tamamının dijital ortama aktarıldıktan sonra
gerçekleştirilmesi ciddi zaman kaybı yaşanmasına neden olmuştur.
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1. BÖLÜM
SANAT PİYASASI VE GALERİCİLİK
Galeri kavramı tarih boyunca değişik yazar ve düşünürler tarafından çok farklı açılarıyla
yorumlanmış; sınıflamalara tabi tutulmuştur. Bu bölümde “galeri” önce kavramsal olarak
incelenecek; ardından çeşitli sınıflamalara değinilecek ve galericilik mesleğinin
Dünya’da ve Türkiye’deki gelişimi değerlendirilecektir.

1.1.

GALERİ TANIMI

Galeri kavramına ulaşmadan önce bir sanat eserinin varlığını sürdürebilmesi için nasıl bir
ağa ihtiyacının olduğunu anlayabilmek gereklidir. Bu ağı; galerici, koleksiyoncu,
eleştirmen, uzman, müzayedeci, müze yöneticisi, restoratör, küratör ve sanat tarihçisi
olarak sıralayabilmek mümkündür (Heinich, 2004, s. 76). Söz konusu ağı daha net
tanımlayabilme adına Alan Bowness “The Conditions of Success – How the Modern
Artist Rises to Fame” adlı çalışmasında dört çemberden bahseder. Bunlardan birinci
çemberde sanatçının akranları bulunmaktadır; sayıları sınırlıdır, fakat yargılarıyla sanatçı
üzerinde etkili olmaktadırlar. İkinci çemberde, tacir ve koleksiyonerler bulunmaktadır.
Üçüncü çemberde; uzmanlar, bilirkişiler, eleştirmenler, müze başkanları ve küratörler yer
almaktadır. Sonuncu çember ise kamuyu ifade etmektedir ve kamu sayıca önemli olmakla
birlikte, sanatçıların uzağında bulunmaktadır (Heinich, 2004, s. 91).

Sanat ticaretiyle uğraşan galerilerin hangi çemberde olduğunu ortaya seren bu
açıklamadan sonra çeşitli yazar ve düşünürlerin “galeri” kavramıyla ilgili tanımlamaları
daha net anlaşılabilecektir.

En yalın tanımıyla sanat galerisi sanat yapıtlarının sergilendiği mekândır (Eczacıbaşı,
2008, s.569; Sözen ve Tanyeli, 2012, s. 113). Ancak, bu kısa tanımın ötesinde daha birçok
tanımla sanat galerilerinin farklı yönlerine vurgu yapılmaktadır. Bu tanımlamaları bir
arada toplayan çalışmalardan biri Kaya’nın (2013, s.78) “Sanat ve Pazarlama” başlıklı
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tezidir. Söz konusu tanımlardan bazıları şöyledir: “Bourdieu (1993) sanat galerilerini
sanatın tüketiminde yer alan kültürel aracılarından biri olarak tanımlamaktadır. Sanat
galerileri kültürel içeriğin kültürel aktörden tüketiciye iletilmesi sürecinde önemli bir rol
oynayan aracılardır (McCraken, 1988; aktaran: Lange, 2007, s. 34). Pearce sanat
galerilerini, sanatın yayılım sürecinde sanatın toplumun diğer yönlerinden farklı
olduğunu gösteren bir bağ olarak tanımlamaktadır (Pearce, 1994; aktaran: Lange, 2007,
s. 34). Sanat galerileri toplum ile sanatçılar arasında sanatsal üretim alanında yer alan
ekonomik aracılardır (Önsal, 2006, s.97). Baraz, sanat galerilerini, sanatçıların pazarda
değer bulmalarını sağlayan, koleksiyonculara ve yatırımcılara yol gösteren, anlamlı ve
derin bir sanat pazarı oluşmasını yardımcı olan kurumlar olarak tanımlamaktadır. Fillis,
(2006, s.35) ise sanat galerilerini sanatın yorumlanmasında ve sanat eserlerine aracılık
edilmesinde ve sanatın bir ürüne dönüşmesi sürecinde rol oynayan önemli bir aktör olarak
değerlendirmektedir.”

Türkiye’nin öncü sanat galericilerinden ve aynı zamanda sanat yazarlarından olan Ali
Artun (2018, s. 152) da, galerinin kamusal işlevi ve sanatsal etkinlikleri üzerinde aşağıda
verildiği gibi durmaktadır:
Sanat, galeri ortamında atölyeyi terk eder ve kamunun önüne çıkar. Eleştiri yazını ve sanat tarihi
malzemesiyle bu sayede karşılaşır. Sergi özel bir galeride açılıyor olsa da bu nedenle kamusal
bir etkinliktir. Modernizmi örgütleyen galericiler, kamusal görevlerini sadece izleyicilerle ve
koleksiyonerlerle kurdukları ilişkiler yoluyla değil; gazete ve dergi yayınlarıyla, tarih ve eleştiri
yazarlıklarıyla ve başka galerileri ve müzeleri davalarına inandırarak yapmışlardır. Hayatlarını
sanatçılarla paylaşmışlar ve onlarla adeta “ruh ikizi” olmuşlardır.
Sanatçı sayılmasalar da, koyu sanatperesttirler. Kişisel sergileri ve retrospektifleri icat ederek,
sanatçının bir dahi ve bir yaratıcı olarak görüldüğü söylemlere zemin hazırlayan, yani bir
anlamda deha estetiğini kuran da onlar sayılır. Bir kutsallık halesine bürünmüş olan sanatçı,
galerisi sayesinde hor gördüğü birtakım ilişkilere, paraya ve piyasaya bulaşmaz.

Ali Artun’la 1980’li yılların başında sanat galerisi açan bir başka öncü galericilerden
Haldun Dostoğlu ise, galericiliğin tam olarak bir meslek olup olmadığına emin olmadığını
belirtmektedir. Bununla birlikte Haldun Dostoğlu galericiliği; düşünmeyi, bir tavır ortaya
koymayı ve aynen bir sanatçı gibi bir üslup geliştirmeyi gerektiren bir meslek olarak
tanımlamaktadır (Altuğ, 2014a, s. 27).
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Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi’nde sanat yazarlığı yapan Osman Zeki Çakaloz (1979,
s. 8), galerilerin eğitici niteliğini ön plana çıkarmakta ve ideal bir galerinin yerine
getirmesi gereken işlevleri aşağıda verildiği şekilde sıralamaktadır:
1.

Ülkemizde sanatçı yaşamını yitirir yitirmez, genelde büyük oranda eriyip gitmekte ve
yapıtları

dağılmaktadır.

Galerilerimizin,

sergilerini

yaptığı

sanatçıların

öz

geçmişlerini olanaklarınca; film, dia, ses bandı ve fotoğraf gibi araçlarla da, sanat
anlayışları ve kurumlarıyla bir bütün içinde saptamak ve arşivlemek işlevi olmalıdır.
2.

Galerilerimizin, sanatçıların yapıtlarından dialar oluşturarak bir diatek kurmak işlevi
olmalıdır.

3.

Galerilerimizin, plastik sanatların tüm sorunlarıyla ve sanatçılarıyla ilgili yayınlar
yapmak işlevi olmalıdır.

4.

Galerilerimizin genel anlamda sanat konuları ve sergilerini düzenlediği sanatçılarla
ilgili söyleşi, forum ve açık oturum gibi etkinlikler oluşturmak işlevi olmalıdır.

5.

Galerilerimizin sergiledikleri sanatçıların yapıtlarının kimlere satıldığını ve bunların
sonradan el değiştirmelerini sürekli izlemek ve saptamak işlevi olmalıdır.

6.

Galerilerimizin yapıtları satmadan önce, bunların kültürel iletişim ve etkinlik
amacıyla ileride düzenlenebilecek başka sergilere de katılması konusunda alıcıyla
anlaşmak ve alıcıda bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmak işlevi olmalıdır.

7.

Galerilerimizin satılan yapıtları sigorta ettirmek ve sigortanın sürekliliğini ve
uzantısını sağlamak işlevi olmalıdır.

8.

Galerilerimizin elinde bulunan yapıtları yurt içinde ve dışında, özellikle kent içinde
ve bu yönden geri kalmış yörelerimizde sergilemek işlevi olmalıdır.

9.

Galerilerimizin sanatçımızın yozlaşmaması ve soylu gelişmesi için, sürüm kadar
niceliğe, niteliğe ve içeriğe de önem verme işlevi olmalıdır.

10.

Galerilerimizin salt sürüm gücü olan sanatçıya değil, yetenekli genç kuşak sanatçılara
da olanak tanımak işlevi olmalıdır.

11.

Galerilerimizin ileride yurdumuzun çeşitli yörelerinde oluşturulabilecek galerilere
edindirilmek üzere, sanatçılarımızdan birer yapıtı bu amaçla sağlamak işlevi
olmalıdır.

12.

Galerilerimizin, bu konuda devletle ilgili bakanlıklarla bir program birliği sağlamak
işlevi olmalıdır.

Galeri mekânı özelliklerini ortaya sermeye çalışan Karaesmen (1985, s. 44) sanat
galerilerini; “tek katlı ya da bir giriş kapısından sonra iç mimari düzenlemesiyle çok
katlılık gösteren, tek ya da birden fazla sayıdaki katının bir bölümünde farklı ticari ve
kültürel etkinlikler gösterebilse bile, en azından sergileme mekânı olarak ayrılmış, sabit
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bir bölümünde (en azından birkaç duvar yüzeyinde) bir mevsim boyunca sürekliye yakın
faaliyet gösteren kurumlardır” şeklinde tanımlamaktadır.

Brian O’Doherty (2016, s.30-31) de “Beyaz Küpün İçinde” adlı kitabında, modern
dönemlerin galeri mekânını çok detaylı bir şekilde betimlemektedir. Ona göre;
İdeal galeri mekânı, sanat yapıtının “sanat” olarak algılanışına engel oluşturan her türlü ögeyi
dışlayan mekândır. Yapıt, yapıt olarak değerlendirilmesi sürecinde kendi dışındaki herhangi
bir şeye dikkat çekecek her türlü etmenden soyutlanmıştır. Galeri mekanı bu yönüyle, belli
değerler üzerine inşa edilen, birtakım geleneklerin sürdürüldüğü başka kapalı sistemlere
benzer. Biraz kilise kutsiyeti, biraz mahkeme salonu resmiyeti, biraz deney laboratuarı
gizemiyle şık bir tasasrım buluştuğunda, benzersiz bir estetik mekan ortaya çıkar. Bu
mekandaki güç algısı o kadar yoğundur ki yapıtları mekanın dışına çıkarmak onları yeniden
seküler bir statüye düşüreblir. Buna karşılık sanatla ilgili düşünsel varsayımların odağı haline
geldikleri böyle bir mekanda nesneler sanat statüsü kazanır.
Bir ortaçağ kilisesi inşa etmek için uygulanan kurallar ne kadar özenliyse, galeri mekanının
inşası için uygulanan kurallar da aynı özene sahiptir. Dış dünyayla her türlü temas
engellenmelidir, dolayısıyla pencereler genellikle yok edilir. Duvarlar beyazdır. Ana ışık
kaynağı tavandır. Ahşap parkeler kendi ayak seslerinizi duyabileceğiniz kadar cilalıdır ya da
sessizce adım atabileceğiniz şekilde halı kaplıdır, gözler duvarlardadır. Sanat, hani derler ya,
kendi dünyasında bir olgudur. O mekanda görebileceğiniz tek şey belki de bir masadır. Böyle
bir bağlamda, ayaklı bir kül tablası bile kutsal bir nesne statüsü kazanmaktadır
Gölgesiz, beyaz, temiz ve yapay galeri mekânı, estetiğin teknolojisine adanmıştır. Sanat
yapıtları; çerçevelenmiş olarak buraya getirilir, asılır ve incelenmek üzere etrafa yerleştirilir.
Temiz yüzeylerinde zamanın hiçbir izi okunmaz. Sanat yapıtları böylece sonsuzluğu
çağrıştıran bir teşhirde sergilenirken, belli “dönem”leri (örneğin geç modern gibi)
algılayabilmemize rağmen zaman yoktur. Bu sonsuzluk duygusu, galeri mekânına bir tür
arafvari statü kazandırır ve orada olmak için sanki ölmüş olmak gerekir…

1.2. GALERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
Sanat galerileri sınıflamaları yapılırken finansman kaynakları, çalışılan sanatçı sayısı,
eserlerin değerleri, sanatsal yaklaşımlar, aidiyetleri gibi birçok kriterin değerlendirmeye
tabi tutulduğu gözlemlenmiştir.

Bu sınıflamaları yapanların arasında yer alan Thompson (2012, s.69-83), sanat
ticaretiyle uğraşanları gelirleriyle de ilişkilendirerek dörde ayırmıştır. Bunlar; piramidin
zirvesindeki markalaşmış tacirler, ana akım galerilerin bir kademe altında yer alan ana
akım tacirler, sokak galerileri / sanatçı kooperatifleri ile özel tacirler ve/veya sanat
danışmanları olarak ifade edilmektedir. Sınıflandırma içerisinde yer alan markalaşmış
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tacirler, genellikle çok büyük ve güçlüdürler ve sanatçıların yüzde birini temsil
etmektedirler. Ana akım tacirler ise, genellikle sanat dünyasında kimin eserinin
sergilenip sergilenmeyeceğine karar vermektedirler. Ana akım tacirler; çoğunlukla on
beş ile yirmi sanatçıyı temsil etmekte, düzenli olarak sergi açmakta ve sanatçıları sanat
yazarlarına ve müze küratörlerine tanıtmaktadırlar. Sanatçının eseri galeri düzeyinde
belli bir başarı elde ederse, bu durumda sanat fuarlarında ya da başka şehirlerdeki ana
akım galerilerde eserleri sergilenebilmektedir. Ana akım galeri tarafından reddedilmiş
yahut henüz bu galerilerle çalışmak için hazır olmayan sanatçılar, sokak galerilerinde
yahut

giderlerini

ortaklaşa

karşıladıkları

sanat

kooperatiflerinde

eserlerini

sergilemektedirler. Bu galeriler hakkında basında çok az yazı yazılmaktadır ve bu
galerilerin satışları da sınırlı düzeyde gerçekleşmektedir. Özel tacirler ya da sanat
danışmanları, genellikle ikinci el piyasadaki bir aracıya ya da sanat koleksiyonerlerine
danışmanlık yapmaktadırlar. Görevleriyle ilgili olarak bazen aracı ve zevk belirleyici,
bazen de tur rehberi ve psikolog olarak adlandırılabilmektedirler. Bir yandan
koleksiyonculara ulaşmakta zorluk çektikleri birinci el piyasaya ulaşmakta destek
vermekte ve sanatçılarla ilgili bilgi aktarımında bulunmakta, diğer yandan da tacire
koleksiyoner hakkında ipucu mahiyetindeki bilgileri iletmektedirler. Geniş bir iletişim
ağları bulunmaktadır ve ekspertiz yapmaktadırlar. Ancak galeriler gibi ön planda
değildiler ve arka planda faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Kaya (2013, s. 86), sanat galerileri ile ilgili kaynakları derleyip aşağıdaki sınıflamayı
oluşturmuştur:
A. Finansman Kaynaklarına Göre Sanat Galerileri (Wang, 2009; Joy, 1996)
a) Ticari Sanat Galerileri
b) Kâr Amacı Gütmeyen Sanat Galerileri
B. Sattıkları Eserlere Göre Sanat Galerileri (Robertson, 2005)
a) Alfa – Güvenilir Tahviller ya da Hazine Bonoları
b) Beta – Değerli Menkul Kıymetler
c) Gama – İndekse Bağlanmış Bono
d) Tahviller Delta – Çürük tahviller
C. Sanatsal Yaklaşımlarına Göre Sanat Galerileri (Velthuis, 2005)
a) Öncü (Avangart) Sanat Galerileri
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b) Ticari Sanat Galerileri
D. Sanatçı Tercihlerine Göre Sanat Galerileri (Bystryn, 1978)
a) Deneysel Sanat Galerileri (Experimental)
b) Köklü Sanat Galerileri (Established)
E. Başarılarına Göre Sanat Galerileri (Thompson, 2011)
a) Markalaşmış Sanat Galerileri
b) Ana – Akım Sanat Galerileri (Mainstream)
c) Sokak Galerileri (High Street)
d) Sanatçı Kooperatifleri
F. Aidiyetine Göre Sanat Galerileri (Bakbaşa, 2010)
a) Kamuya Ait Sanat Galerileri
b) Üniversitelere Bağlı Sanat Galerileri
c) Özel Şirket ya da Vakıfların Kurduğu Sanat Galerileri ve
d) Ticari Sanat Galerileri

Bakbaşa (2010, s. 17; aktaran: Kaya, 2013, 89-90) da ülkemizdeki sanat galerilerini dört
başlık halinde sıralamıştır. Bunlar; kamuya ait sanat galerileri, üniversitelere bağlı sanat
galerileri, özel şirket ya da vakıfların kurduğu galeriler ve ticari bir kaygı güden sanat
galerileri olarak sınıflandırmıştır. Şahıs ve özel şirketlere ait olan galeriler de, Bakbaşa
(2010,

s.

19;

aktaran:

Kaya,

3013,

89-90)

tarafından

iki

farklı

şekilde

değerlendirilmektedir:


Birincisi, bir sanatçı ya da sanatçı grubu tarafından kurulan sanat galerileridir. Bu
galerilerde birlikte çalışılan sanatçıların eserleri sergilenir; sanat fuarlarına ve bu
türden etkinliklere katılım sağlanır ve hazırlanan sergilerin katalogları yayınlanır,
ticari mahiyetleri vardır.

 İkinci kategoride yer alan sanat galerileri kurum galerileridir. Bunlar banka, şirket
gibi benzer kurumların kurduğu galerilerdir.

Okutur (2011, s. 13-19) da Türkiye’deki sanat galerilerini; sanal galeriler, resmi galeriler,
özel galeriler ve kurum galerileri olarak sınıflandırmaktadır. Okutur (2011, s. 13-19)
tarafından kurum galerileri de; bankaların sanat galerileri, sigorta şirketlerinin sanat
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galerileri, otellerin sanat galerileri, eğitim kurumlarının sanat galerileri, çeşitli
kuruluşların sanat galerileri ve müzelerin sanat galerileri olarak gruplandırılmıştır.

1.3. GALERİCİLİK TARİHİ
Sanatçıları piyasa mekanizmasına karşı koruma rolü üstlenen galeriler Avrupa’da 19.
yüzyıl sonlarına doğru belirmeye başlamıştır. Öncül hareketleri Paris’te başlayan bu
akımın daha sonra İngiltere ve Amerika’ya oradan da Dünya’ya yayıldığı görülmektedir.
Türkiye’de ise öncül galerilerin 1950’li yıllardan sonra artmaya başladığı görülmektedir.

1.3.1. Dünya’da Galericilik Tarihi

Modern galeriler kurulmadan önce sanat eserleri eskicilerde, antikacılarda ve sanat
malzemeleri satan dükkânlarda alınıp satılırdı. İlk uluslararası sanat ticaret ağını kurup
geliştiren Adolphe Goupil olmuştur. Goupil, ticari girişimlerine Paris’te açtığı bir
atölyede giriştiği röprodüksiyon basımı ve ticareti çalışmalarıyla başlatmıştır (Tarıca,
2003, s.10).

19. yüzyıl sonlarında akademiye, geleneğe ve halkın bayağılaşan görsel kültürüne karşı
tavır alan ve modernist estetik yolunu tercih eden sanatçılar, galerilerde eserlerini
sergilemeye başlamışlardır. Bu anlayışta olan galeriler ise, resim satmak yerine kariyer
inşasına öncelik vermişler, böylelikle yaratıcı çalışmaların gelişmesine ön ayak
olmuşlardır. Modernist galerilerin öncülüğünü ise, Durand Ruel (1831 – 1922) yapmıştır.
Ruel önce Paris’te, ardından da Londra (1870) ve New York’ta (1888) galerilerini
kurmuştur (Tarıca, 2003, s. 8-10).

Bu öncü galeriler, sanat eserinin tacirler arasında el değiştiren bir “emtia” olarak
algılanması önüne set çekmişlerdir (Artun, 2018, s. 153). Ayrıca, Ambroise Vollard
(1865 – 1939), Daniel Henri Kahnweiler (1884 – 1976) ve Paul Guillaume (1891 – 1934)
de sanata bilinçli yaklaşımlarıyla sanatçıları hem mali açıdan desteklemiş hem de
galerileri

aracılığıyla

onlara

Ansiklopedisi, 2008, s. 569).

satış

imkânları

sunmuşlardır

(Eczacıbaşı

Sanat
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Böylelikle sanat tarihinde beliren modernist galeriler, piyasa ve sanatçılar arasındaki
ilişkiler konusunda Artun (2007) şu tespitleri yapmıştır:
Sanatın değerine ve sanatın ekonomi politiğine ilişkin konular son derecede karmaşıktır.
Ama şurası açıktır ki, sanatın özerkliğini kazanmasındaki en hayati etmenlerden biri
piyasadır ve özerklik olmadan modernizm düşünülemez. Piyasa sanatı; zanaat olduğu
dönemlerdeki sipariş düzeninden, kilisenin, sarayın ve aristokrasinin himayesinden ve salon
sergilerindeki gibi devlet güdümünden kurtarır. Sanatın sanat için var olacağı koşulları
hazırlar. Başka değişle, sanatın paradan uzak durmasını sağlayan yine paradır. Sanatın
piyasadan özerk olduğunu kutsayan yine piyasadır. Bu paradoksu galeri perdeler. Sanatla
hem para arasına hem yabancılaştığı toplum ve horladığı burjuvazi arasına hem de yıkmak
istediği müze, eleştiri ve sanat tarihi gibi kurumlar arasına giren galeridir. Modernist galeri,
“ticari sanat” ve “piyasa resmi” ile uğraşmaz. O, pazara karşı olanı pazarlar; satmamayı satar.

1.3.2. Türkiye’de Galericilik Tarihi

Dünya’da 19. yüzyılda başlayan galericilik hareketleri Türkiye’de 20. yüzyılda ortaya
çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin erken yıllarında, özellikle de 1950’li yıllara kadar
sanatçılar ürettikleri eserleri sergileyebilmek için mekan arayışı içerisinde olmuşlardır.
Bu amaçla mobilyacı dükkânlarını, barları ve tiyatro salonlarını; 1932’den sonra da ise,
sığınak olarak halkevlerini kullanmışlardır. Bu zorlu koşullar içerisinde sanatçılara
tablolarını pazarlayabilmek bir ihtiyaç gibi görünmüş ve zaman zaman bu konudaki
istekleri dile getirilmiştir (Üstünipek, 1998, s.56).

O yıllarda oluşan galeri ihtiyacı Sanatçı Zühtü Müridoğlu’nun (1937, s. 17) Ar
Dergisi’ndeki “Tablo Taciri” başlıklı yazısında şöyle dile getirilmiştir:
(…) Nitekim ben kendi hesabıma sanatkârın müşterisiz kalmasının sebebini, bu tablo
tacirlerinin eksikliğinde buluyorum. Hiçbir zaman iddia edilemez ki, bizde (hangi zihniyetle
olursa olsun) resim ve heykel satın alacak adam olmasın. Güzel halı, güzel möble, eski sikke,
antika tabak, çanak ve eski yazı meraklısı birçok adam vardır. Çünkü bunları satan birçok da
antikacı ya da eskici vardır. Gayet tabidir ki, resim ve heykel meraklısı pek çok adam olsun.
Fakat bunlara sanatkârı tanıtacak, hakkında reklam yapacak, eserin kıymetini ve hatta
sevgisini verecek satıcı yoktur. Belki bunun içindir ki, sanatkâr müşterisiz ve evlerimiz
esersiz kalıyor.

Bu yıllarda sanat dünyasını ve sanatçıların ihtiyaçlarını yakından takip eden Edebiyatçı
Ahmet Hamdi Tanpınar (Köksal, 1978, s.18), dönemin galeri ihtiyacına ilişkin şöyle
açıklamada bulunmuştur;
Görgüsüzlüğe ve paralı sanatların hala simsar delaletine tabi snopluğuna dayanılarak yapılan
bu ticaret, İstanbul’da beş on antikacı dükkânını birden beslemektedir. Altında taşıdığı
imzanın doğruluğundan her zaman şüphe edilebilecek bir yığın eser; o sözüm ona İspanyol

15

ya da Hollanda ekollerinden gelme resimler, çoğu nerede ve hangi tarihte yapıldığı belli
olmayan Venedikliler, 17. ve 18. Asır Fransız ressamları, en pahalısı yüz Liraya alınabilecek
bir seyahat albümünden çıkarılan ve tutturabildiğine satılan eski İstanbul peyzajları, hülasa
mahiyeti meçhul bir yığın eser her gün piyasaya sürülüyor. Gerçek olan şudur ki, bu paralar
hakikatte öz ressamlarımızın kesesinden çalınmış imkânlardır. Türkiye’yi bir gün dünyaya
yeni bir ışık altında tanıtacak müstakbel şaheserlerin doğuşunu geciktiren bir yığın teşebbüs,
gözlerimizin önünde çalışıyor. Halka daima açık olan bir galeri, bu ticareti belki derhal
önleyemese bile yarıya indireceği muhakkaktır.

Türkiye’de devlet imkânları dışında açılan ilk galeri, Taksim Resim Heykel Daimi Satış
Galerisi’dir (1939) (Üstünipek, 1998, s.56). Bu galerinin fikir babası ve en büyük
destekleyicisi olduğu düşünülen Sabahattin Eyüboğlu (1938), 15 – 16 genç sanatçının
ortak çabasıyla Şubat 1939 yılında açılan bu galeri hakkında aşağıdaki belirlemelerini
paylaşmaktadır:
En mühim hadise; şimdiye kadar lüzumuna kani oldukları halde, tahakkukuna bir türlü imkân
bulamayan ressamların bir resim ve heykel satış yeri açabilmeleridir. Bu faaliyet, Türk
sanatkârlarının istikbale olan emniyet ve itimatlarını göstermesi dolayısıyla çok şayanı
dikkattir. Bu nasıl açılmıştır? Orasını bizler biliriz. Mimarlarla müşavere, marangozlarla
mücadele, boyacılarla münakaşa, dostlarla mübahase ve falan filan derken, bir baktık ki
dayalı döşeli şık bir dükkânımız var (Aktaran: Üstünipek, 1998, s. 57).

Söz konusu galeri, Taksim meydanının genişletilmesiyle kapanmıştır. Bu galeri, sergi
düzenlenmeyen sanatçıların yapıtlarının topluca satıldığı bir yer olarak hizmet vermiştir
(Üstünipek, 1998, s. 57).

1946 yılında ise, yine İstanbul’da Galeri İsmail Oygar açılmıştır. Amatör çabalarla
sürdürülen bu galeri, uzun ömürlü olamayıp 1948 sonlarında kapanmıştır (Üstünipek,
1998, s.57). II. Dünya Savaşı sonrasında açılan bu galeri hakkında, Ahmet Hamdi
Tanpınar şu sözlerini paylaşmaktadır:
Resmi otoriteler Türk sanatının geniş halk kitlesiyle temasını temin edebilmek için çare araya
dursunlar, bu küçük dekorasyon atölyesinde Zeki Kocamemi ile Zeki Faik İzer’den sonra
Cemal Tollu da resimlerini teşhir ediyor. Bunun bir ressam için ne kadar ehemmiyetli
Cemal’in bana söylediği şu sözler anlatır: “Resimlerimin bir kısmını olsun bir arada
toplanmış görmek, bana hem kuvvet hem de sanatım üzerinde yeni baştan düşünmek fırsatı
verdi (Aktaran: Üstünipek, 1998, s. 57).

Türkiye’de 1950’li yıllarda çok partili yönetim sistemine geçilmesiyle birlikte devletin
kültür sanat alanındaki etkinliği azalmış; bu alandaki boşluğu özel kurum ve kuruluşlar
doldurmuştur. Böylelikle dönemin galericilik standartlarına uygun olarak kurulan ilk
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galerisi Maya Sanat Galerisi olmuştur. Bu galeri Adalet Cimcoz tarafından 1951 yılında
İstanbul’da kurulmuştur. (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2008, s. 570).

Maya Sanat Galerisi açıldığı günden itibaren basının ilgisiyle karşılaşmıştır. Mehmet Ali
Cimcoz, Sabahattin Eyüboğlu, Cemal Tollu, Tunç Yalman, Fikret Ürgüp, Şevket Rado,
Fikret Adil, Yaşar Nabi, Zahir Güvemli, Bülent Ecevit, Safa M. Yurdanur ve Ercüment
Kalmuk gibi sanatçı ve yazarlar Maya hakkında yazılar yazmışlardır. Galeri’de resim ve
heykel dışında, seramik (Sadi Diren ve Füreyya), fotoğraf (Nazan İpşiroğlu) ve karikatür
sergileri de yer almış olduğundan çalışma alanının geniş olduğunu söyleyebilmek
mümkündür (Tansuğ, 1995, s. 40).

Açıldığı dönemde büyük ilgi uyandıran galeri hakkında, Bedri Rahmi Eyüboğlu yaşadığı
sanatçı heyecanını şu cümlelerle ifade etmiştir:
Galerilerde duyduğum hazzı ve ferahlığı, hiçbir müzede duyduğumu hatırlamıyorum.
Hangi galeride müzedeki şaheserlerin üstünde işe rastladı? Asırların göz nurunu ve özünü
bir salonda toparlayan müzelerin yanında galerilerin sözü olabilir mi? Galeri; yaşayan
sanatın değil, yaşayan sanatkârların eserlerini bir araya toplayan yerdir. Öylesine öyledir.
Ama galerisi olmayan hiçbir memleket bilmiyorum ki; orada müze layık olduğu değer ve
alakaya kavuşsun… Bizde bir galeri açılacağını duyduğumda, bu yüzden çok sevindim.
Maya Sanat Galerisi, bize ve her şeyden evvel kendi imkânlarımızı herkese tanıtacak. Böyle
bir galeri bizde tutar mı, tutmaz mı? Maya? Sanat Galerisi? Maya! Maya! Maya! Gel de
Nasrettin Hoca’yı hatırlama. Ya bir de tutarsa? (Aktaran: Yasa Yaman, 1998, s. 121).

Maya Sanat Galerisi’nin kurucusu Adalet Cimcoz (1981, s. 20) tarafından kaleme alınan
aşağıdaki mektupta, bu galeriyi açıp işletirken hangi duygular içerisinde olduğunu ve
burayı sürdürebilmek için ne tür mücadeleler verdiğini görebilmek mümkündür:
Dört yıl evvel, Türk sanatkârına ve onun dünya çapında verdiği çalışmalarına ve halkımızın
sağduyusuna inanarak Maya denemesine girmiştim. İleri ve yaşama gücü olan sanata, iki
küçük odanın dört duvarı çok değildi. Ne de olsa benim dar imkânlarım bu dört duvarcığın
yükünü dört yıl taşıyabildi. İşe ticaret düşüncesi, simsarlık ve kâr etme amacı karışmadı,
karışamazdı. Türk sanatçısı tezgâhtarsız, varlığını ve sesini bu iki küçük odadan bütün yurda
ve yurt dışına duyurabildi. Maya, yüzler ve binlerin uğrağı oldu; dört yıl bu yüzler ve binlerle
mal değil, sanat alışverişi yaptı. Bu cömert alışverişin yanında malın ve paranın sözü mü
olurdu, olmadı da. Maya’da her sanat kolunun yeni ve ilerisi toplandı. Ressamı, heykelcisi,
şairi, hikâyecisi, müzisyeni, tiyatrocusu, mimarı ve fotoğrafçısı el ele verdi. Hepsi kendi
dillerinde ustaca ve cömertçe laflar ettiler. Benim denememdi, ama benim eserim olamazdı.
Maya; dört yıl sonra dört duvarcığın yükü soluğumu kestiği zaman, dostlar isyan etti.
Maya’yı yaşatmak için maddi yardım teklifleri aldım. Bu teklifleri yapanlara, burada açıkça
şükranlarımı bildiririm. Bu teklifleri kabul edemedim. Başlı başına bir eser haline gelen
Maya’ya ve bu varlığa artık ben sahip çıkamazdım. Bu eser, ileri Türk sanatçısının ve
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dostlarının eseriydi. Bir kişinin cılız soluğu ile değil, bütün dostların soluğu ile yapacaktı.
Nitekim öyle de oldu.

Maya Sanat Galerisi’nin 1954 yılında kapanmasından

(Eczacıbaşı Sanat

Ansiklopedisi, 2008, s. 570) sonra sergileme mekânı ihtiyaçları misyon galerileri
doldurmaya başlamıştır. Bu durumu yadırgayan Tansuğ (1995, s. 42), konuyla ilgili
olarak aşağıdaki yorumlarını paylaşmaktadır:
Dört yıl süren bir faaliyet sonucunda maddi olanaksızlıklar yüzünden kapandığı anlaşılan Maya
Galerisi’nden artakalan boşluğu bir yabancı misyon salonunun doldurabilmiş olması,
Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Sanatı’nın en ilgi çekici olaylarından birisidir. 1956 yılında
Türk – Alman Kültür Derneği’nde başlatılan çabalar, 1959 yılında verimli olmaya başlamış ve
1960 – 1970 yılları arasında İstanbul’un en önemli sergi olayları, Türk – Alman Kültür
Derneği’nin önce Beyoğlu Alyon Sokak ve daha sonra Tünel’deki Müeyyet Han’da bulunan
mekânlarında yer almıştır.

1950 yıllarda sanatçılar ve sanat sevenlerin sanatı konuşup paylaşabilecekleri mekanlara
ihtiyaçları vardır. Sanatın paylaşılabilmesi adına bu yıllarda Ankara’da açılan
kurumlardan biri de “Helikon Sanat Derneği olmuştur (Laslo, 1981, s.56-57). Aynı
dönemde, 1952 yılında Ressam Fethi Karataş Ihlamur Dere Caddesi 45/2 numarada
Küçük Galeri’yi kurmuştu. Ancak, Küçük Galeri’nin faaliyetleri de uzun soluklu
olamamış ve birkaç sergi etkinliğinden sonra kapanmıştır. 1956 yılında Beyoğlu İstiklal
Caddesi 69/2 adresinde açılan bir diğer galeri olan “Ertem Galerisi” de Maya gibi başarılı
olamamış ve kısa süre sonra kapanmıştır. 1957 yılında Mimar Selçuk Milar tarafından
Ankara’da açılan Milar Galerisi’nde de daha çok mobilya ve dekoratif sanatlara
yoğunlaşılmakla birlikte önemli sergiler de açılmıştır Özel galericilik konusundaki bu
öncül girişimlerden sonra, resmi kurumlar da galeri açmaya başlamışlardır. Böylelikle
1954 yılında İpek Sineması’nın üstünde “Şehir Galerisi” ve yaklaşık 13 yıl sonra da
“Taksim Sanat Galerisi” açılmıştır. 1960’lı yılların ortalarından itibaren de, “Devlet
Güzel Sanat Galerileri” açılmaya başlanmıştır (Üstünipek, 1998, s. 57 – 58).

1960’lı yıllara gelindiğinde, İstanbul’da iki galerinin daha açıldığı görülmektedir.
Bunlardan biri, 1962 yılında Beyoğlu’nda açılan Gen – Ar Kulübü ve Galerisi’dir. Gen –
Ar Kulübü ve Galerisi, Türk sanatçıları için karma sergiler düzenlemiş ve aynı zamanda
ünlü sanatçıların röprodüksiyon eserlerini satmıştır. Diğer galeri ise, 1960’lı yıllarda
Harbiye’de açılmış ve “Güzel Sanatlar Birliği” üyesi sanatçıların eserlerine sergilerinde
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yer vermiştir. 1968 yılında İstanbul’da Mefkûre Şerbetçi tarafından Beyoğlu Bekâr Sokak
No. 1’de de, Galeri – I kurulmuştur. Galeri – I, iyi sergileme olanakları ve ışıklandırma
koşulları ile adından sıkça söz ettirmiş ve 1972’ye kadar önemli sergiler düzenlemiştir.
1971 yılında heykeltıraş İlhan Koman’ın eşi Melda Kaptana tarafından aynı isimle açılan
galeri de 1976’ya kadar varlığını devam ettirebilmiştir. Bu galeri, Nişantaşı’nda ve daha
sonra açılacak galerilere öncülük etmesi dolayısıyla, tarihsel açıdan dikkate değer
galeriler arasında değerlendirilmektedir (Üstünipek, 1998, s. 58).

1970 li yıllar, galeriler, dolayısıyla da sanat piyasasının oluşumu açısından belli bir
kırılmanın yaşanmış olduğu yıllardır. Üstünipek (1998, s. 58), konu ile ilgili olarak
aşağıdaki paylaşımlarını iletmektedir:
Bu yıllar, artık özel galerilerin düzenli olarak açılmaya başladığı bir dönemin başlangıcını
işaret eder. Toplumsal yapı dâhilinde, kültürel ve ekonomik alt yapısı satın almaya hazır belli
bir kesimin oluşmaya başlaması ve 1970’li yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik çalkantılar
neticesinde sanat yapıtının bir yatırım aracı olarak gündeme gelmesi gibi etkenlerle harekete
geçen belli bir talep ve de potansiyel bir alıcı kitlesinin varlığı, özel galericilik mesleğine
yönelmeye istekli kişiler için yönlendirici olmuştur. Böylece o ana kadar salt idealist
amaçlarla ya da sanatçılardan gelen istekler doğrultusunda açılmış olan galeriler, artık
muhtemel bir talebe yönelik olarak da açılmaktadır. Ancak bu dönemde açılan galerilerin, en
azından başlangıç aşamasında daha ikinci bir işle birlikte gündeme geldikleri anlaşılır.

1970’li yıllarda sayıları artmaya başlayan galeriler arasında yer alan ve Aydın Cumalı’nın
1973’te Moda Caddesi 264 adresinde kurduğu “Cumalı Sanat Galerisi” de 40
metrekarelik bir alanda çalışmalarına başlamıştır. Aynı yıl Ankara Cinnah Caddesi
21/A’da kurulan “Artisan Sanat Galerisi”, giyim kuşam ve turistik eşya satışlarıyla özel
galeri işlevini yürütmüştür (Üstünipek, 1998, s. 58).

Yahşi Baraz da, 1975’de Kurtuluş 191/B’de Baraz Sanat Galerisi’ni kurmuştur
(Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2008, s. 570). 1975 yılında kurulan “Galeri Baraz”,
avantgard akıma uygun bir sergi mekânıdır ve daha ziyade genç kuşak sanatçıların
eserlerine ev sahipliği yapmıştır. Galeri Baraz, özel galericilik alanında Türkiye’de
1970’lerin ikinci yarısında yaşanan önemli bir hareketin öncüsü olma niteliğine sahiptir.
Galeri Baraz’ın kurucusu Yahşi Baraz; 1969 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi Seramik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1974 yılında kısa bir süre New
York’ta bir galeride çalışmış ve ardından da Türkiye’ye dönüp galeri açmaya karar
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vermiştir. Galeri Baraz, 1975 yılında kurulduğu andan itibaren sanat dünyasında
dikkatleri üzerinde toplamıştır (Antmen, 2005, s. 145-146).

Tansuğ’un (1995, s.114) aktardığına göre; Galeri Baraz’da, Mehmet Güleryüz ve Melike
Abasıyanık Kurtiç gibi önemli sanatçıların eserleri sergilenmiştir. Bu galerinin, nitelikli
sanatçıların tümünü kendi galerisine bağlamak gibi idealist bir eğilimi de vardır. Ama bu
eğilimine karşın tüccarlığı ağır basmaktadır. Ancak Baraz bir yandan turistik eserler
satarken bir yandan da nitelikli sanatçıların eserlerini toplamıştır (Tansuğ, 1995, s. 114).
Türkiye’deki galeri tarihini banka galerileri yönüyle irdeleyen Antmen (2005, s. 148),
1970’li yıllarda bankaların da özel galeri yetersizliğinden oluşan boşluğu doldurma
konusunda yoğun bir faaliyet sürdürdüğünü belirtmektedir. Antmen’e (2005, s. 148) göre;
kâr amacı gütmeyen ve genellikle de banka şubelerinin bir salonunda yürütülen bu
faaliyetler kapsamında, ücretsiz olarak yapıtların sergilenmesi, tanıtılması ve satılması
imkânları sağlanmaktaydı. Başta Türkiye İş Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Emlak
Kredi Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank gibi kurumların açmış olduğu galeriler,
öne çıkan banka galerileri olarak değerlendirilebilmektedir. Ayrıca Türkiye İş
Bankası’nın başlatmış olduğu “Anadolu Sergileri”, Devlet’in ön ayak olduğu il galerileri
projesine benzetilmektedir. “Anadolu Sergileri”, Anadolu’da bu alanda ilgi uyandırmaya
yönelik bir proje olmak bakımından da önem arz etmektedir.
Türkiye’deki galerisi sayısı, siyasi ve ekonomik konjonktürün de etkisiyle, 1980’li
yılların başlarında artma eğilimi göstermiştir.

Bu yıllarda sanat devletten ziyade,

kurumların ve galerilerin yönettiği bir alan haline gelmiştir (Yasa Yaman, 2011, s.133).
Galeri Nev’in kurucularından olan Ali Artun da 1980’li yıllarda Devlet’in kamusal
sahneden yavaş yavaş çekilmesiyle oluşan kamusal alan boşluğunu galerilerin
doldurduğunu ifade etmektedir. Artun bu konuda ayrıca; 1990’larda kültürün çok yoğun
olarak özelleştirildiğini, piyasa koşullarının galeri yönetiminde de etkili olduğunu,
galerilerin kamusallığının silindiğini, zaten Türkiye’de kamusal hayatın pek gelişememiş
olduğunu, kültür – sanatın büyük ölçüde devletin himayesinde olduğunu ve bu himayenin
1990’larda bir anda devletten şirketlere geçtiğini, yani, Batı’daki gibi kamusal alanın
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etkin olduğu bir dönemi yaşayamadığını, doğru dürüst bir sanat müzesinin olmayışının
da bunun bir sonucu olduğunu belirtir. Ona göre, 1938 yılında bir müze açılmıştır ama
müze, açık olduğu yıllardan daha uzun süre kapalı kalmıştır. Onun için ilk açılan ve
1980’lerle yoğunlaşan galeriler, daha önce tek tük örneği olmasına rağmen, bir bakıma
bu kamusallık açığını kapatmışlardır. Çünkü ilk kez onlar eliyle sanatın toplumla ilişkisi
kurulmuştur (Altuğ, 2014, s. 251).

Ticari amaçlı galerilerin yoğun olarak açıldığı 1980’li yıllarda, galeri kurucularının da
çok bilinçli olmadığı anlaşılmaktadır. Bu dönemde sergi salonları ve sergiler artmıştır
ancak sanat eserleri çok hızlı tüketilmektedir. Konu ile ilgili olarak Giray (1998, s. 24),
aşağıda verilen belirlemelerini paylaşmaktadır:
Galeri sahiplerinin büyük bir çoğunluğu, sanat ortamıyla yeni tanışmaktadırlar. Alt
yapılarında sanat öğretimi ya da eğitimi yer almamaktadır. Bazıları ev yaşamından sıkılıp
toplumda önemli bir birey olma çabasıyla galeri açan ev kadınları, bir kısmı birçok iş
alanında sağladıkları kazanımlara yeni kaynaklar arayan iş adamları ve diğerleriyse emeklilik
günlerini sohbet ederek geçirecekleri ve bu arada da geçimlerini sağlayacakları bir mekân
düzenleme arzusu taşıyan kimselerdir.

1980’li yıllarda galerilerin artmasıyla beraber, sanat ürünlerinin alım – satım
mekanizması ve sanatın gösterimiyle ilgili yeni bir boyut oluşturulmuştur. Bu hızlı
dönüşüme ayak uydurmaya çalışan sanatçılar, konuyu değişik yönlerden algılayıp
yorumlayabilmişlerdir. Bu dönemde Hürriyet Gösteri Dergisi, “Türk Resminin Genel
Görünümü ve Galerilerimiz” başlıklı bir dosya oluşturmuştur (Anonim, 1981, 29-34). Bu
dosyada fikirlerini beyan eden sanatçılardan Özdemir Altan (Anonim, 1981, s.29),
dönemin sanat ortamı hakkında aşağıda verilen belirlemelerini paylaşmaktadır:
O halde bugün Türkiye’de Resim Sanatı; bir önceki içine kapalı, tek sesli ve durağan
niteliklerini korumak koşuluyla, şimdi toplumun ödeyen kesiminin buyruğu altına doğru
hızla gitmekte ve geçmişteki idealist sanatçının yerini, para getirir cici resim üreten küçük el
sanatçıları almaktadır. Bunların hiçbirini suçlamak niyetinde değilim. Her sanatçı yapabildiği
kadar yapar. Hele burada ekonomik zorluklar altındaki kişiye bakış biçimini farklı
tutabilmeliyiz… Ancak dünyada sanat yeniyi, yaşanılan günün ışığını ve insan beyninin
özgün yapısının ürünü olan fikir ve güzellikleri her gün yeni örneklerle ortaya dökerken,
Türkiye’de bugün genellikle insan zekâ ve gelişmişliği ile ilintisi kesilmiş, onu hiçe saymış,
topluma mevcut düzeyinden farklı ve yeni alternatifler önermeyen, turistik, zorla naif ve köy
kültürü kökenli bir resim yaygınlaşmaktadır.

Söz konusu araştırmada sanatçıların ticari galericiliğin karşısında durması gerektiği
hususunun altını da çizen Altan, galerileri resim satan bir dükkân olarak görmekte ve
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buralarda satılan resimlerin fiyatlarının belirlenmesinin de, tamamıyla rastgele olduğunu
vurgulamıştır.

Söz konusu dosyada yer alan sanatçı Mustafa Aslıer (Anonim, 1981, s.29) de Türk
sanatçısının 1960’lı yıllardan sonra özgürleşmeye başladığını belirtmektedir. Aslıer’e
göre; işlerini sürdürmek zorunda olan galeriler, sanatçıları alıcı beğenisine göre sanat
üretmek zorunda bırakmaktadır ve bu durum da yoz sanatın oluşmasına mahal
vermektedir.

Aynı araştırmada yer alan Sanatçı Tomur Atagök (Anonim, 1981, s.30); orta gelirlinin
üstündeki tüketici, kentsoyluya yönelik çalışmalarıyla gittikçe yozlaşan bir pazarın
oluşmasına neden olduğunu belirtmektedir. Sanatçıya göre; konunun önem kazanarak
plastik öğelerin değer verilmediği, yaratıcılığın hemen hemen yok olduğu sanat
yapıcılarının alıcı bulduğu ve dostluğa dayanan eleştiri yazılarıyla gelişen bir tür güzel
duyu (estetik), görsel sanatların değerini düşürmektedir. Atagök söz konusu yazıda
ayrıca; galerilerin tarih sayfaları arasında kalmış dev sanatçıları gün yüzüne çıkarırken,
reklam ve pazarlama yöntemleriyle bazı sanatçıları da yersiz bir şekilde şöhrete
kavuşturduklarını belirtmektedir.

Hürriyet Gösteri Dergisi dosyasında yer alan ve Galeri–sanatçı ilişkisinde yaşanan
problemleri değerlendiren M. Zahit Büyükişleyen (Anonim, 1981, s.31) de konu ile ilgili
olarak aşağıdaki belirlemelerini paylaşmıştır.
Bizde özellikle görülen bir gerçek, galericiliğin bir yan meslek ve kuruluş nedeni temelde
tamamen ticari olduğudur. Bu yüzden galericiyi geniş kitle değil, belli bir kesimin zevki ve
satın alabilecek düzey sınırlamaktadır. Hatta bu bazen öylesine ileri gider ki; galerici,
galerisine satın alacak kesimden başkasının ve hatta ressamların gelmesini istemez. Ressam,
salt sergilediği zaman gelmelidir serginin açılışına. Başka zaman kalabalıktır, fazlalıktır…
Yeni değerler, eğer ileride satılabileceğine ilişkin kendisini kanıtlamışsa galericinin ilgisini
çekmektedir. Ayrıca galerici, bu konuda bir uğraşa girmek istemez. Dıştaki değerler ve
birikimler onun için yeterlidir. Bir anda bu işe yıllarını verenler unutulur. Reklamı çeşitli
çevrelerce ve çeşitli şekilde yapılan büyük değerler, parsayı toplayıp giderler.
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Söz konusu araştırma için konuşan diğer Sanatçı Canan Çoker (Anonim, 1981, s.32) de
sanatın ticarileşmesini sanat erkinin belirlenmesi noktasında bir tehdit olarak görmekte
ve aşağıdaki belirlemelerini paylaşmaktadır:
İnanıyorum ki; resim sanatımızın gelişim koşulları, özel galeri ve benzeri kuruluşların
mekânından geçemez. Bu durumda yapılacak en önemli iş, bu bilinç içinde sanatçılarımızın
gerçekçi olmaları ve patron galerici ile emekçi sanatçı arasındaki kuralların karşılıklı çıkarlar
düzeyinde saptanmasıdır.
Bu görüşler; galerilerin kapatılması, sanatçıların resimlerini satmamaları ya da buralarda
sergi yapmamaları gibi pek safdil anlamlar çıkartılacak görüşler değildir. Sorunlar, toplumsal
sorunlardır ve bireylerin tek tek çabalarının üstünde çözümler gerektirmektedir. Sadece
demek istediğim şey; bu tür özel girişimlerin tecimsel amaçlarının dışında başkaca düşler
kurmamaları ve sanatımıza ve sanatçılarımıza sahip çıkacak ve bu alanı yönlendirme ve
yönetme erkinin sadece yine sanatçılarının kendilerinin hakkı olduğunun bilinmesidir.

Aynı araştırmada “Belli bir bedel karşılığında ele geçen bir yapıtın geleceğinden kim
sorumludur?” diye soru soran Turan Erol (Anonim, 1981, s.33), Devletin koleksiyon
oluşturma konusundaki eksikliğinden bahseder. Özel galerileri, özellikle uzun yıllardır
toplu sergi açamamış, bir kenara çekilmiş, yorulmuş sanatçıların sergilerini
gerçekleştirmeleri nedeniyle teşvik edici görür. Ancak, özel galeriler hala hobi olarak
sürdürülen, sanat ürünlerinden ziyade ticari ürünlerin alım satımına öncelik veren
kuruluşlardır.

Aynı dosyada galerilerin olumlu yönlerini; bir pazar oluşturmaları, dolayısıyla
sanatçıların ekonomik açıdan yaşamlarını sürdürmelerine vesile olmaları ve sanat izleme
olanakları sağlayarak halkta sanat kültürü yaratmaları olarak gören İsmail Tunalı
(Anonim, 1981, s.34) olumsuz yönleri ise; sanat ürününü metalaştırmak, yani arz – talep
gerçeğine dayanarak çalışan sanat pazarında tüccar / komisyoncu anlayışıyla çalışan
galericilerin sanatçılardan sürekli yapıt isteğinde bulunması ve bu baskıya dayanamayan
sanatçıların yapıtlara karşı özeleştiriyi yitirerek galeri sahiplerinin isteklerine boyun
eğmesi olarak belirtmiştir.

1980’li yıllarda oluşmaya başlayan sanat piyasasında eserlerini satmaya başlayan
Mustafa Ayaz da ekonomik nedenlerle galerilerde eser satmaya mecbur olduğunu ve bu
durumun sanatında düşüşlere yol açtığını şöyle açıklamaktadır:
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Bak şimdi: Yaşam demek ekonomi demek ya da yaşam eşit ekonomi. Paran olacak. Çünkü
hanım sıkıştırır, çocuklar sıkıştırır. Baba olarak para bulmak zorundasın. Hiç unutmuyorum,
bir yılbaşı gecesi Ulus’tan Çin Çin Bağları’na yaya gittim. Cebimde 25 kuruş vardı. Otobüse
binmek olanaksızdı, dolmuş ise 40 kuruştu. Yürümek zorunda kaldım. Çocuklarıma yılbaşı
armağanı olarak bir avuç leblebi götüremedim. Yaya yürümek bir şey değil de, çocuklara bir
şey götürememek… Bu olmuyor, götürebilmek için para olması gerek. Şimdi gelelim
galerilere. Özel galeriler sanatçının ürününü satacak, böylece yaşayacak. Sergilediği ürünü
satabilmesi için, vatandaşın isteğine ve beğeni düzeyine göre resim bulmak zorunda. Genel
beğeni düzeyi, çağdaş sanat düzeyinin çok altında. Galeri satabilmek için, sanatçı da ürünün
satılabilmesi için, dolaylı olarak istenen türde resimlere kayıyorlar. Böylece, sanatçı genel
beğeniye aykırı düşmeyecek resimler yapmaya başlıyor. İtiraf ediyorum: Satmaya
başladığımdan beri bende de bir düşme oldu (Şenyapılı, 1989, s. 61).

1.3.3. Sanat Piyasası Kavramı ve Türkiye

En genel şekilde, sanat ürünlerinin alınıp satıldığı yer olarak tanımlanan sanat
piyasasının kapsamını Kalaycı (1998, s.51); üretici sanatçılar, galericiler ve alıcılar yanı
sıra galeri direktörleri, sanat danışmanları, satış elemanları, sponsorlar, müzayedeciler ile
afişleri, davetiyeleri, duyuru ilanlarını ve tanıtım kitaplarını hazırlayan ve basan
grafikerler, matbaalar ve sanat eleştirmenleri gibi hizmet istihdam ve alışverişi içeren
geniş bir taban olarak belirlemiştir.

Sanat piyasasının temel sorunsallarından biri eser fiyatının tespitidir. İktisattaki
çoğaltılabilen mallara ilişkin kurallar sanat eserleri için geçerli olmaz. Sanat eseri ve seri
üretilen malların fiyatının belirlenmesinde; değişim değeri ve maliyet; fayda ve arz-talep
dengesi noktalarında farklılıklar vardır (Özsezgin, 1998, s.26-27). Sanat eserinin fiyatının
belirlenmesi karmaşık bir süreçtir. Bu bağlamda alıcıda oluşan değer yargıları ve kriterler,
toplumun ve alıcının kültür seviyesine bağlı olacaktır (Kalaycı, 1998, s.51).

Kalaycı (1998, s.51) bir sanat eserinin piyasada değerini artıran bazı etmenleri, aşağıda
verildiği gibi ifade etmiştir:
1. Sanat değeri yüksek olarak tescillenmiş eserler
2. Ünlü sanatçıların eserleri
3. Pazarda yüksek fiyatla el değiştiren eserler
4. Galeri ya da sanat eleştirmenlerinin yönlendirmesi ve
5. Sanatçının sanat üretiminin durması ya da ölümü.
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Kalaycı (1998, s.51-52), genel olarak sanat eserinin fiyatını belirleyen faktörleri aşağıda
verildiği gibi değerlendirmiştir
1. Sanatçının tanınmışlığı
2. Sanatçının hayatta olup olmadığı
3. Alıcı olabilecek kişilerin gelir durumu ve
4. Galerilerin aldığı komisyon

Sanat

piyasasındaki

bir

sanat

eserinin

dağılımı

çeşitli

kanallarla

gerçekleştirilebilmektedir. Kalaycı (1998, s.51-52) bu kanalları kısaca şöyle
özetlemektedir.

1. Sanatçı – sanat alıcısı
2. Sanatçı – müze – sanat alıcısı
3. Sanatçı – müze
4. Sanatçı – müze – galerici – alıcı
5. Sanatçı – koleksiyoner – alıcı ve
6. Sanatçı – galerici – koleksiyoner – alıcı

Birinci satış kanalı atölyeden direkt olarak yapılan satıştır. Ancak, bu durum sanat
piyasası işleyişinde olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmez. Bu kanallar içerisindeki
en sağlıklı kanalın galeriden alıcıya yapılan dağıtım olduğu değerlendirilmektedir. Böyle
bir dağıtım için galeriler eser başına yüzde otuz ile yüzde elli arasında değişen oranlarda
komisyon alırlar (Kalaycı, 1998, s.52).

Bütün bu veriler ışığında Türkiye’deki sanat piyasası tarihine bakıldığında, Türkiye’de
ilk resim alıp satmaya başlayan kişinin Nurettin Bey olduğu bilgisi dikkati çekmektedir.
Nurettin Bey akademide öğrenciyken resim alıp satmaya başlamıştır. Sanatçı Cevat
Dereli kendisi hakkında: “Sınıf arkadaşımdı. Resmi ve sanatı çok severdi. Resimden ve
sanattan iyi anlardı. Ben Paris’teyken 25 yaşında ölmüş; yaşasaydı çok büyük faydaları
olurdu kanısındayım…” bilgisini vermiştir. (Aktaran: Köksal, 1978, s. 19).
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Erken Cumhuriyet döneminde Fikret Adil, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dranas
ve Sabahattin Eyüboğlu gibi yazarların, resmin sınırlı da olsa bazı çevrelere yayılmasında
katkıları olmuştur. Koleksiyonculuğu vesilesiyle Salah Cimcoz da bu alana destek
vermiştir. 1939 yılında Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, devlet sergileri ve yurtiçi
sergiler düzenleyerek resim sanatını ayakta tutmaya çalışmıştır. Hasan Ali Yücel 1943
yılındaki sergiden 75 Lira’lık bir eser satın almış ve Nazmi Ziya’nın da beş tablosunu,
İngiltere Resim Müzesi’ne beş bin Liraya satmıştır (Köksal, 1978, s. 19).

1940’lı yıllarda sanat eserlerinin alım satıma konu olması ile ilgili olarak Bedri Rahmi
Eyüboğlu da şunları anlatmaktadır:
1941 yılında Ankara’da Eren’le bir kahvede sergi açmıştık. Mehmet küçüktü… Resimlerin
tez elden satılacağını umuyorduk. Kahveyi günlük yirmi beş Liraya kiralamıştık. İşler
umduğumuz gibi gitmiyordu. Beş para yok, ne yapacağız diye düşünürken serginin
kapanmasına iki gün kala Cumhurbaşkanı İsmet İnönü geldi. Bir resim seçti. Fiyatı 75 TL
idi. Akşamı yaveri bir zarf içinde beş yüz Lira getirdi ve iki gün içinde bütün resimlerimiz
satıldı (Aktaran: Köksal, 1978, s. 19 – 20).

Türkiye’de bilinçli koleksiyonerlerin 1970’li yılların sonlarına doğru ortaya çıktığını
söyleyebilmek mümkündür. Rakam olarak belirleme yapan Köksal (1978, s.20), 1978
yılında yılda on ya da on beş resim satın alan bilinçli koleksiyoncu sayısının elli civarında
olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Köksal (1978, s.20), o dönemdeki resim alma saiklerini:
yerleşik yargılar, ünlü adlar, konu ve duvar dekorasyonu olarak; tercih edilen eser
türlerini de; peyzaj, natürmort ve portre gibi kolayca ilişki kurulabilen ve göz beğenisini
karşılayan türler olarak berlirlemiştir. Bu dönemde tercih edilen ressamlar; Hoca Ali
Rıza, Osman Hamdi, Hüseyin Zekai Paşa, Süleyman Seyyit, Avni Lifij, Sami Yetik,
Hikmet Onat, İbrahim Çallı ve Feyhaman Duran gibi erken ve izlenimci dönem
sanatçılarıdır. Bunları takiben Cevat Dereli, Ali Çelebi, Mahmut Cuda, Turgut Zaim,
Cemal Tollu ve İhsan Cemal Karaburçak, Edip Hakkı Köseoğlu, Eşref Üren, Fikret
Mualla da, koleksiyonlara alınan aranan sanatçılar arasındadır. Bu kuşağı takip eden
Bedri Rahmi, Cihat Burak, Nuri İyem, Orhan Peker, Turan Erol, İbrahim Balaban, Neşet
Günal, Abidin Dino ve Avni Arbaş gibi sanatçılar da ilgi gören sanatçılar arasındadır
(Köksal, 1978, s. 20 – 21).
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Köksal (1978, s. 20 – 21), bahsi geçen sanatçıların tablolarıyla ilgili aşağı yukarı fiyat
belirlemeleri de yapmıştır 1

1978 yılında bir resim piyasasının oluşmaya başlamasına karşın, resim fiyatlarını
belirleyecek bir mekanizma oluşmadığından, bu alanda antikacılar belirleyici rol
üstlenmişlerdir. Pazara yönelik eser üretimi bu zamanlarda ortaya çıkmaya başlamış,
“Türk Resmi” adı altında niteliksiz resimlerin turistlere sunulmuş ve Devlet bu durum
karşısında herhangi bir girişimde bulunmamış ve Türk Resmi’nin tanıtılmasına imkân
sağlamamıştır (Köksal, 1978, s. 20 – 21).

Bu dönem için önde gelen galericiler arasında değerlendirilen Aydın Cumalı’nın sanat
piyasası hakkında düşünce ve değerlendirmeleri aşağıda yer almaktadır:
Türkiye’de dünya resim piyasası dışında, sınırlı bir kesim içinde resim satışı öteden beri
sürmektedir. Günümüzde zor koşullarda, kendi olanak ve sezgileriyle resim ustalarımızı
tanıtan, yeni değerleri bulup çıkaran ve oluşturdukları koleksiyonculara benimseten bazı
galericiler önemli bir görevi üstlenmiş görünüyorlar. Bugün belli bir fiyat dengesi içinde
titizlikle yapılan seçmeler, alınan bu resimleri bir gün aranır hale getireceğinden kuşkumuz
yok (Aktaran: Köksal, 1978, s. 21).

Yine önde gelen galericiler arasında değerlendirilen Yahşi Baraz’ın bu dönem sanat
piyasası hakkında düşünce ve değerlendirmeleri şöyledir:
Bütün Avrupa ülkeleri resmi bir ihraç malı olarak görüyor. İtalya, İspanya, Fransa,
Yugoslavya, Almanya ve Hollanda, çoğunlukla ticarete yönelik resimler yapıyor. Türkiye
henüz bu çarkın içine ve dış piyasaya uzun sürede giremez. Profesyonel galerilerle işbirliği
yapılarak bu iş sağlanabilir. Bir milyonluk Atina’da, 33 özel galeri var. Resmimizin dışa
açılması için bürokratik ve yasal engellerin de yenilmesi gerekir (Aktaran: Köksal, 1978, s.
21).

Bu fiyatlar şöyledir: Şeker Ahmet Paşa: 75 bin – 400 bin; Osman Hamdi Bey: 75 bin – 700 bin; Hüseyin
Zekai Paşa: 35 bin – 250 bin; Süleyman Seyyit Bey; 30 bin – 125 bin; Şevket Dağ: 20 bin – 100 bin;
Hoca Ali Rıza: 15 bin – 70 bin; Halil Paşa: 15 bin – 150 bin; Ruhi Arel: 10 bin – 60 bin; İbrahim Çallı:
15 bin – 90 bin; Hikmet Onat: 20 bin – 70 bin; Feyheman Duran: 30 bin – 75 bin; Nazmi Ziya: 20 bin
– 100 bin; Avni Lifij: 15 bin – 90 bin; Cemal Tollu: 10 bin – 65 bin; Zeki Kocamemi: 20 bin – 60 bin;
Fikret Mualla: 10 bin – 35 bin; Bedri Rahmi Eyüboğlu: 10 bin – 40 bin; Turgut Zaim: 15 bin – 75 bin;
Orhan Peker: 10 bin – 35 bin; Cevat Dereli: 8 bin – 60 bin; Nuri İyem: 5 bin – 20 bin; Turan Erol: 5
bin – 35 bin; Salih Acar: 5 bin – 15 bin; Necdet Kalay: 3 bin – 15 bin; Kayıhan Keskinok: 4 bin – 15
bin; Fahir Aksoy: 8 bin – 10 bin; İbrahim Balaban: 10 bin – 15 bin; İbrahim Safi: 4 bin – 15 bin;
Neveser ve Nevbahar Aksoy: 2 bin – 5 bin Köksal, 1978, s. 20 – 21.
1
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Resim alıcısının kültürel birikimden yoksun olmasının altını çizen Devrim Erbil
Türkiye’de sanat piyasasının nasıl yozlaştığını şöyle ifade etmektedir:
Özel galeriler, sanat eserlerinin gerçek anlamda pazarlandığı yerlerdir. Satış olması ticari bir
kuruluş olan galeriyi yaşatacağı gibi, sanatçının ekonomik güç kazanmasıyla daha verimli
duruma geçmesine olanak sağlayabilir. Oysa burada bir değerlendirme sorunu ortaya çıkıyor.
Beğenisi az gelişmiş, sanatı değerlendirme ölçütlerinden yoksun ve parası bol resim alıcısının
istekleri, çoğunlukla gerçek ve yaratıcı sanatçının yapıtlarına yönelmiyor. Bu durumda galeri
sahibi; üçüncü ya da beşinci derecedeki bir resim ya da heykel üreticisine arka çıkarak onun
işlerini pazarlıyor. Olay, ticari bir değerlendirme oluyor ve sanat değerlendirmesi olmaktan
çıkıyor. Resim alıcısı, belli kültür düzeyine ulaştığı an sorun çözümlenebilir. Bu da uzun
zaman ister. Demek ki gerçek sanatçı, ya sanatından ödün vererek yaşayacak ya da ödün
vermeden can çelişecektir (Aktaran: Köksal, 1978, s. 21).

1980’li yıllardan önce Devlet’in satın almış olduğu yapıtlar zamanla bir koleksiyon
oluşumuna yol açmıştır. Ancak, bu çabalar bir sanat piyasası oluşturamamıştır. Sanat
piyasası sözcüğü özel galericiliğin yaygınlaşmasıyla birlikte, yani 1980’li yılların
sonlarına doğru kullanılır olmaya başlamıştır. 1980’li yıllarda Devlet önceki dönemlerde
olduğu gibi tek alıcı değil ikinci derecede alıcı konumuna girmiştir (Özsezgin, 1998,
s.28).

1980 sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde hızla gelişen sanat
piyasasının sanatçılar üzerindeki etkilerini değerlendiren Giray (1998, s.23-25) şu
açıklamalarda bulunmuştur:
Türk resminin ünlü ustaları hayattadır. Hayatta olmaları kadar, belki de satış açısından
bakılırsa daha da önemli olan bir gerçek vardır. Bu sanatçıların yaşamları boyunca ürettikleri
ve uzun yıllar içinde ancak birkaçını satabildikleri resimleri, yaşadıkları evlerini
doldurmaktadır. Resim yapma tutkuları karşılıksız bir özveriye dönüşen eski ustaların resmin
tecimsel ederleri hakkındaki deneyimleri, bilgileri ve dolayısıyla da beklentileri, yetiştikleri
ortamın mahcubiyeti altında ezilip yok olmaktadır. Karşılarındaysa pazarlama kavramının
anlamını ve önemini kavramış ve daha önce birçok işte uygulamış güçlü bir potansiyel vardır.
Sanatçılar, beklentileri olan sözcükleri kullanmaktadırlar; ün sahibi olmak, Türkiye
sınırlarında tanınmak ve hatta dünya sanat piyasasına sesini duyurmak, basın ve yayın
organlarında yer almak, elit bir zümre ile tanışmak ve bu ortamlar içinde sanatı paylaşmak.
Söylemler caziptir. Bu cazibeyi artıran önemli bir etken de, kuşkusuz maddi kazanımlardır.
Yıllardır kavuşulamayan atölyeye sahip olmak, yeni boyalar ve tuvaller almak ve tüketilen
resimlerin yenilerini yapabilmek…
Sanatçılar sanat pazarına hazırlıksız yakalanırlarken, pazar sahipleri donanımsız ve önemlisi
bilgisiz yakalanmışlardır. El yordamıyla ve yavaş yavaş tanınan sanatçılar çevresinde
kendiliğinden oluşan söylemlere dayalı ve bireysel yorumlara göre; değişken ve kendi içinde
sağlıksız olarak çoğalan bir resim kültürü sahibi olmaya çabalayarak, resimlerin satışlarının
gerçekleştiği sağlıksız ortamı yaratacaklardır. Ünlü ustaların ellerinde biriken resimler bu
sağlıksız ortamda tükenip giderken, yeni kaynaklar aranmaya başlanacak ve eski İstanbul
konakları ya da eski İstanbul ailelerinin evlerinde ve ellerinde bulunan resimlere ulaşılmaya
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çalışılacaktır. Ulaşılabilen resimler; bu aileleri ürkütmeden, korkutmadan ve de en önemlisi
resimlerin tecimsel değerlerinin artışları konusunda uyarılmadan satışa sunulmalıdırlar.
Burada donanımlar, öncelikle bilgelik gösterileri üzerine kurulur. Saygınlık, ayrıcalık,
sanatçı ve elit zümrelerle birlikte olmak olanağını sağlayan göreceli davetlere çağrılı olmakla
pekişir. Kuşkusuz bu cazibeyi de, paranın gizli gücü pekiştirecektir.

Ayrıca, sanat tarihi üzerine araştırmalar ve Türk Resim ve Heykel Sanatı tarihinin yeniden
yazılması da sanat yayını pazarı oluşmasına yol açmıştır. Bu yayınlar, ellerindeki
eserlerin gerçek değerini bilmeyen koleksiyonerlere yol gösterici olmuştur (Giray, 1998,
s. 25).

Beral Madra (1987a, s. 71) tarafından 1987 yılında kaleme alınan bir yazıda da
Türkiye’de hala sanat pazarının oluşmadığı hususuna vurgu yapılmaktadır. Türk
sanatçıları, bir koleksiyoncu için eser üretebilme umudunu taşıyarak özgür çalışmalarına
devam etmektedir. Birçok sanatçı, sergilerde satılan birkaç eser dışında karşılık
olmaksızın üretmektedir. Konu ile ilgili olarak Madra (1987a, s. 71), aşağıda verilen
belirlemelerde bulunmaktadır:
Müzeler için üretmek gibi bir durum yoktur. İstanbul gibi altı milyonluk bir kentte; nitelikli
galerilerin ve önemli sergilerin akın akın insan tarafından gezilmesi, sanatçıların kendileri
çağrı yapmadan eleştirmenlerin ve gazete sanat yazarlarının ilgilenmesi beklenir. Birçok
sanatçı için bu da gerçekleşmemektedir. Çünkü sanatçıların ve galerilerin çoğu; tanıtım işini,
tüketim ekonomisinin kurallarına göre yürütmeyi göze alamıyor, çünkü kitlenin ve aydının
sanat olarak tanımladıkları ile kalıcı ve yorumcu sanatı yaratmaya çalışan sanatçı arasında
büyük açıklıklar vardır. Kitlenin kültür ve terim yetersizliğinden kaynaklanan bir
genellemeyle sanat adı altında tanımladıklarının, çeşidi çok zengin alt kültürü besleyen ve alt
kültür tarafından beslenen bol satış amaçlı sıradan alt sanat ürünleri de, özellikle sanat adı
altında değerlendirilmektedir. Sanatı izleyen ya da izlediğini sanan birçok kişi; galericiler ve
aracılar tarafından yönlendirilip, tarihsel süreç içinde hiçbir anlam taşımayan resimlere
yatırım yapıyor.

Sanat piyasasını bir başka yönden etkileyen mekanizma ise müzayedecilik faaliyetleridir.
Türkiye’deki müzayedecilik faaliyetleri 1980’li yıllarda artış göstermiştir. Osmanlı
döneminde antikacılık uğraşan Portakal ailesinden Aret Portakal’ın oğlu Raffi Portakal,
mesleği babasından devraldığı antikacılık konusunda 1973 yılı itibariyle çalışmaya
başlamıştır. Raffi Portakal ilk renkli kataloglu müzayedesini 1987 yılında Yıldız Sarayı
Silahhanesi’nde, Kültür ve Sanat Varlıklarını Koruma Vakfı (KÜSAV) tarafından açılan
III. İstanbul Antika ve Sanat Fuarı’nda gerçekleştirmiştir. Bir başka müzayede ise;
Maksut Varol tarafından 1979 yılında İstanbul Sheraton Oteli’nde düzenlenmiştir. Diğer
önemli müzayede şirketi ise, Artam’dır. Şirket, Nurcan Turgay Artam tarafından Ekim
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1981’de kurulmuş ve ilk müzayedesini Ankara Kent Otel’de ve Ekim 1981 itibariyle
gerçekleştirmiştir. Şirket, daha sonra merkezini Ankara’dan İstanbul’a taşımıştır. 1990
yılında kurulan “Maçka Mezat Müzayedecilik” şirketi ise, ilk müzayedesini The Marmara
Otel’de gerçekleştirmiştir (Gören, 1998, s. 40-41).

Diğer bir Ankaralı Müzayede şirketi “Koleksiyon Müzayede Organizasyonları” da, Dr.
Behruz Büyükoğlu yönetiminde Ankara Hilton Oteli’nde bir mekân açarak işe başlamış
ve ilk müzayedesini 12 Mart 1990’da gerçekleştirmiştir. Daha sonra İstanbul’da Çırağan
Sarayı’nda şube açan Koleksiyon Müzayede Organizasyonları şirketi, 4 Haziran 1998’de
Ankara’da ve 7 Haziran 1998’de İstanbul’da 101. Müzayedesi’ni gerçekleştirmiştir. 1979
yılında Doğay Sümer ve Kaya Şimşek tarafından kurulan “Kile Sanat Galerisi” ise, dört
yıl geçtikten sonra 28 Kasım 1993’te Harbiye Kültür Merkezi’nde “Türk Resminden
Başyapıtlar” adlı ilk müzayedelerini gerçekleştirmişlerdir. Rüştu Sungur yönetimindeki
“Artium Sanat Galerisi” ve Atilla Ekşinozlugil yönetimindeki “Horhor Sanat Galerisi” de
daha sonra kurulan galeri kökenli müzayedecilik kuruluşları arasında yer almaktadır
(Gören, 1998, s. 40 – 41).

Netice itibariyle, 1990’lı yılların başlarında müzayedeler ciddi bir şekilde piyasa
koşullarını etkilemeye başlamıştır. Abdülkadir Günyaz (1995, s. 12), konu ile ilgili
aşağıdaki belirlemelerde bulunmaktadır:
Ve unutulmasın ki müzayede gibi bir olgu da girmiştir hem de ne hızla sanat yaşantımıza…
Şimdilerde neredeyse hemen her hafta bir müzayede ve hatta ikilediği bile oluyor. Medyanın
sanata olabildiğince ilgisizliği ve gayretkeşliğiyle de herhalde sanat galerilerinde yaşanması
gereken olaylar, çoğunlukla bu salonlara taşındı. Hele son “Halil Bezmen Koleksiyonu”
olayında yaşadığımız gibi galerilere adım atmamış bir cüzdanı kalabalık sınıf çıktı ortaya ve
toplam otuz beş milyarlık bir satış ki, sanmam satışları bulabilsin tüm galerilerimizin…
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2. BÖLÜM
1923-1990 YILLARI ARASINDAKİ TOPLUMSAL OLAYLAR,
SANAT ALANINDAKİ GELİŞMELER VE ANKARA’DA
SANAT GALERİCİLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulduktan sonra 1950’li yıllara kadar tek partili
siyasi rejimle yönetilmiş; 1950 yılından sonra çok partili bir yapılanmaya geçilmiştir.
1960 yılından sonra ise, her on yılda bir gerçekleşen askeri darbelerle demokrasi kesintiye
uğratılmıştır. 1970-1990 yılları arasında sürekli olarak siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar
yaşanmıştır. Bütün bu süreç ülkenin toplumsal hayatına ve dolayısıyla sanatına da
yansımıştır.
Ülkenin başkenti Ankara da ülke genelinde yaşanan tüm bu istikrarsızlıklardan payına
düşeni almış; sanatın üretilme ve sunulma yöntemleri Devlet politikaları ve bu
politikaların özel sektör üzerinde yansımaları doğrultusunda şekil bulmuştur.
2.1. TÜRKİYE’NİN BAŞKENTİ ANKARA

Ankara’ya Galatlarca verilen ilk isim Ancyra’dır. Şehir günümüze değin Ankura, Angur,
Engürü ve Angora olarak isimlendirilerek bugünkü adını almıştır. Kimi dillerde üzüm,
bostan ve kıvrıntı anlamına geldiği ileri sürülse de bu adın “çapa” anlamına gelen
“Ankyra” sözcüğünden geldiği ve Galatların Mısır Donanması’ndan ele geçirdikleri bir
çapa ile ilgili olarak şehre bu adı verdikleri düşünülmektedir. Şehir Yontma Taş Dönemi,
Cilalı Taş Dönemi ve Bronz Çağ Dönemi’nde yaşamış; Hitit, Frig, Galat, Roma,
Selçuklu, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır (Büyükişliyen, 1991,
s. 3).

Ankara şehri, Kurtuluş Savaşı’nın koordinasyon merkezi olması yönüyle büyük öneme
sahip olmuştur. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 23 Nisan
1920 tarihinde kurulduktan sonra şehir, Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim merkezi olarak
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kabul edilmiş; 13 Ekim 1923 tarihinde başkent olarak ilan edilmiştir (Büyükişliyen, 1991,
s. 4).

Dört yüzyılı aşkın bir süre bir İmparatorluğa başkent olan bir kentin terk edilmesi ve
yerine Ankara’nın başkent seçilmesinin birtakım nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler
Tekeli (1994, s.148) tarafından üç grup halinde sıralanabilmektedir:

a) Birinci Grup


Ankara Hükümeti’nin, kendisini Osmanlı imajından kurtarmak istemesi



Ankara Hükümeti’nin, İmparatorluğu yadsıyarak ulusal devlete geçişi
sembolleştirmek istemesi.

b) İkinci Grup


İstanbul’daki kozmopolit kültürel değerlerin yadsınmasına yönelik bir
anlayış benimsenmesi



Ankara çevresinde yaratılacak yeni kültürel öğelere dayanarak, yeni bir
ulusal burjuvazi ve onun yaşam kalıplarının ortaya çıkarılmasının
istenmesi

c) Üçüncü Grup


Modern, çağdaş ve Batı yaşantısının doğabileceği yeni ve örnek bir kent
kurmak istenmesi



Bu kentte Cumhuriyet’in yaratılacağı ulusal burjuvazinin yaşam
kalıplarının, diğer Türk kentlere örnek olacak şekilde geliştirilmek
istenmesi



Cumhuriyet’in

başarılarının,

bu

modern

kentin

doğuşunda

simgeleştirilmek istenmesi
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Ankara’yı örnek bir modern
şehir haline getirmek istemiştir. Bunun için hazırlatılan planla (Hermann Jansen) kentin
aksı (Kale – Gar), Çankaya istikametine yönlendirilmiş ve sağlı sollu bu hattın etrafı,
başkent olmaya yakışır modern binalarla ve kurumlarla donatılmıştır. Her yönüyle örnek
bir kent görünümüne kazandırılmak istenilen Ankara, Cumhuriyet’in ilk yıllarından
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itibaren sanat faaliyetleri açısından örnek bir kent olmayı başarmıştır (Özsezgin, 1994, s.
454).

Yeniden kurgulanan şehir, hem devletin merkezi konumunda olmuş hem de yavaş yavaş
yeni kurumları barındırmaya başlamıştır. Öte yandan, sanatçıların etkinlik ve projelerini
gerçekleştirebilecekleri uygun bir ortamı da hazırlamıştır. Bu nedenle de, 1930’lu
yıllardan itibaren sanatçı akınına uğramaya başlamıştır2 (Özsezgin, 1994, s. 452).

Sanatçıları Ankara’da yerleşmeye iten esin kaynağı yaratabilecek faktörler; başkent
olması, misyonu, hızla gelişen ve çağdaş nitelikteki kent dokusu, eski kent çevresine
eklenen yeni semtleri, Atatürk Bulvarı boyunca güneye doğru uzanan modern yapıları,
çağdaş yaşama kolayca ayak uyduran kurumlaşma özellikleri ve sanat ve toplum
ilişkilerinin gelişmesine uyum sağlayıcı konumu ile sanata ve sanatçıya kucak açan
görünümü olarak değerlendirilmektedir. Hitit, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu ve
Osmanlı kültürlerine ait eserlerin bulunması, Ankara Kalesi eteklerinde kurulmuş olan
Ankara Arkeoloji Müzesi (şimdiki Anadolu Medeniyetleri Müzesi), Etnografya Müzesi
ve Resim ve Heykel Müzesi (Şekil 1) de Ankara’da geçmişle günü birleştiren yapılar
olarak önemli addedilmiştir (Özsezgin, 1994, s. 455).

2.2. SANAT POLİTİKALARI (1923-1950) VE ANKARA’DA SANAT

Cumhuriyet’in kurulması ve Ankara’nın Başkent ilan edilmesiyle birlikte Türk resmine
olan ilgi Saray’dan Ankara’ya yönelmiştir. Bu dönemde Devlet sanat alanında aktif bir
rol üstlenmiş; yeni sanat mekanları yaratmış, sergiler açmış ve bizzat sanat eseri satın
alarak sanatçıları desteklemiştir.

Bu yıllarda Ankara’da açılan ilk sergi, 1923 yılında Türk Ressamlar Cemiyeti tarafından
Türk Ocağı Genel Merkezi Binası’nda düzenlenmiştir. 1923, 1924 ve 1925 yıllarında

2

Birinci Grup: Malik Aksel, Eşref Üren, Turgut Zaim, Refik Epikman, Cemal Bingöl, Arif Kaptan, Şefik
Bursalı, İhsan Cemal Karaburçak, Abidin Elderoğlu’ndan oluşmaktadır.
İkinci Grup: Zeki Faik İzer, Muhittin Sebati, Cemal Tollu, Nurullah Berk ve Saip Mualla’dan
oluşmaktadır. Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: Özsezgin, 1994, s. 452.
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Türk Ressamlar Cemiyeti’nin Ankara sergileri devam etmiştir. İstanbul kökenli olan Türk
Ressamlar Cemiyeti’nin sanatçıları arasında yer alan İbrahim Çallı, Feyheman Duran,
Nazmi Ziya, Hikmet Onat, Şevket Dağ, Namık İsmail, Ruhi, Sami Yetik ve arkadaşları,
bahsedilen sergilere çok önemli yapıtlarını göndermişlerdir. Daha sonra “Güzel Sanatlar
Birliği” adını alacak “Türk Ressamlar Birliği Sergileri”, İstanbul’da Galatasaray
Lisesi’nde ve Ankara’da düzenlenmeye devam etmiştir (Büyükişliyen, 1991, s. 7 – 8).

Galatasaray Lisesi’ndeki sergilere zaman içerisinde ilgi azalırken, Ankara’daki sergiler
büyük bir ilgiyle izlenmiştir. 1927’de açılan 4. Ankara Sergisi’ni, biletle “1500” kişi
ziyaret etmiştir. 4. Ankara Sergisi’ni, okul öğrencileriyle birlikte “2500” kişi gezmiş ve
Sergi’den “34” tablo satın alınmıştır. MEB de “2300” Lira tutarında tablo satın almıştır
(Büyükişliyen, 1991, s.10).

O yıllarda Avrupa’da eğitimlerini tamamlayıp dönen bir grup sanatçı Müstakil Ressamlar
ve Heykeltraşlar Birliği’ni kurmuştur. Bu sanatçılar arasında; Muhittin Sebati, Hale Asaf,
Saim Özeren, Şeref Akdik, Cevat Dereli, Refik Epikman, Turgut Zaim, Ali Avni Çelebi
ve Zeki Kocamemi bulunmaktadır. Birlik, Ankara’daki ilk sergisini 1928 yılında açmıştır.
Bu ilk sergide yüzden fazla tablo ve altı heykel sergilenmiştir (Büyükişliyen, 1991, s. 8 –
9).

Ankara’daki ilk kişisel sergi, 1930 yılında Elif Naci tarafından açılmıştır. Bu tarihten
sonra da, Başkent’teki sanat etkinlikleri artarak devam etmiştir. 1932 yılında da,
Halkevleri kurulmuştur3 Gazi Eğitim Enstitüsü (Şekil 2) bünyesine “Resim – İş Bölümü”
(1932) eklenmiştir4. Cumhuriyetin 10. Yıl Kutlamaları kapsamında ve 1933 yılı itibariyle

3“

24 Mart 1931’de Türk Ocakları’nın Cumhuriyet Halk Fırkası ile birleştirilmesi kararının ardından, 10
Nisan 1931’de Ankara’da yapılan son ve olağanüstü Kongre’de, Türk Ocakları’nın bütün malları ve
ilkeleriyle Halkevleri’ne aktarılması üzerine bina, “Ankara Halkevi” olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Demokrat Parti’nin Halkevleri’ni kapatma kararı üzerine, bu kez Türk Ocakları binası 15 Aralık 1952 Tarih
ve 3/16030 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine’ye devredilmiş, kullanma yetkisi ise, tekrar Türk
Ocakları’na verilmiştir. Süreç içinde farklı kurumlar tarafından kullanılan yapı; 1978 – 1980 yılları arasında
kapsamlı bir onarım geçirerek, 2 Nisan 1980 tarihinde T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Resim ve Heykel
Müzesi olarak hizmete girmiştir.”Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: Yasa – Yaman, 2012, s. 26.
4 “Gazi Eğitim Resim – İş Bölümü’nün Eğitim Modeli, orta dereceli okullara resim öğretmeni yetiştirmek
üzere hazırlanmıştır. Sanat eğitimi veren tüm kurumlarda olduğu gibi, sanatsal ruh burada da atölyelerde
biçimlenmiştir. Genel hatlarıyla şimdi de geçerli olan bu sistemde, birinci sınıfa temel sanat eğitimi ve
çizim derslerinin yanı sıra; öğrenciler ağaç, mukavva, modelaj ve metal atölyelerinden ders almaktadırlar.
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ise, “İnkılap Sergileri” başlamıştır. İnkılap Sergileri, devletin sanat ve sanatçının yanında
olduğunu göstermesi sebebiyle önem addedilen sergilerden biridir. 1933 yılında yapılan
İnkılap Sergisi’nde, sadece MEB tarafından “3175” Lira’lık eser satın alınmıştır. 1935
yılında da, “D Grubu Sergileri” başlamış ve bu sergiler, İsmet Paşa Kız Enstitüsü
Salonları’nda gerçekleştirilmiştir. (Büyükişliyen, 1991, s. 7 – 11; Yılmaz, 2016, s. 155180).

Sanatçıların Anadolu insanının yaşamını daha yakından tanıyıp eser üretmeleri
düşüncesiyle kurgulanan yurt gezileri de 1937 – 1944 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.
1939 yılında Devlet Resim Heykel sergileri açılmış ve bu sergiler ilk dönemler Sergi
Evi’nde (Şekil 3) yapılmıştır5 (Büyükişliyen, 1991, s. 15 – 16).6

Bu dönemde yayınlanan Ülkü ve Ar dergileri dönemin önemli kültür-sanat kaynaklarıdır;
Malik Aksel, Nurullah Berk, Sabri Berkel, Cemal Bingöl, Nureddin Ergüven, Refik
Epikman, Salih Urallı, Eşref Üren, Kudsi Tecer, Miraç Katırcıoğlu, İhsan Karaburçak ve
Cemal Tollu tarafından çıkarılmıştır (Büyükişliyen, 1991, s.11).

İkinci yıl ise, ana ve yan dal şubelerine ayrılmaktadırlar. Ek olarak öğrenciler, ileride gerekli olacak
öğretmenlik mesleğine ilişkin dersler almakta ve son sınıfa geldiklerinde de, orta dereceli okullarda staj
yapmaktadırlar. Öğrenciyi farklı araç ve yöntemlerle tanıştırmasından ötürü, bu sistemin disiplinler arası
çalışmalara açık olduğu söylenebilir. Ne var ki; 1980 Darbesi’nden sonra değerli hocalar siyasal bahanelerle
uzaklaştırılınca, okulda eleştiri geleneği zayıflamış ve giderek kapalı bir ortam meydana gelmiştir. Sonuçta
1990 başlarına kadar eğitim modeli ve sanatsal algı, Akademi’de olduğu gibi burada da figür / soyut
tartışmalarıyla sınırlı kalmıştır”. Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: Yılmaz, 2016, s. 155-180.
5 Atatürk güzel sanatlara verdiği önemden ötürü, Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht Dairesi’nde “Güzel
Sanatlar Müzesi” açılmasını istemiştir. Atatürk’ün bu yaklaşımı, Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki
iyileşmeleri de beraberinde getirmiştir. Akademi’ye yurt dışından getirilen Leopold Levy (Resim Bölümü)
ve Rudolf Belling’in (Heykel Bölümü) atölyelerinde, Ankaralı sanatçılar da çalışmıştır. Bu sanatçıların
seslerinin yankı uyandırması üzerine, İnkılap Sergileri yarı resmi görünüşte ve bütün Türk ressamlarını da
kapsamına alan Birleşik Resim ve Heykel Sergileri’ne ve Halkevi Sergileri’ne, bu evreden de geçerek seçici
kurul ve ödül sistemi ile çalışan Devlet Resim ve Heykel Sergileri’ne evrilmiştir. Ayrıntılı Bilgi İçin
Bakınız: Büyükişliyen, 1991, s. 15 – 16.
6 Dönem itibariyle CHP tarafından, “Ressamlar Yurt Gezisi” düzenleneceği açıklanmıştır. Ressamlar Yurt
Gezisi’nin amacı; dönemin sanatçılarının yurdu ve halkı araştırarak, daha güzel ve ulusal yapıtlar
oluşturabilmeleri ve böylelikle gelecekteki geniş Ulusal Sanat Hareketi’ne bir başlangıç yapabilmeleridir.
Ressamlar Yurt Gezisi’ne katılan sanatçılar; Anadolu’yu daha yakından tanıyıp, Anadolu halkıyla iletişim
halinde olabileceklerdi. Bu sanatçıların eserleri, daha sonra Ankara Halkevi’nde 20 gün süreyle sergilenmiş
ve yapıtlar parti tarafından ödüllendirilmiştir. Yurt gezilerinde ilk gruba katılan sanatçılar; Zeki Kocamemi
(Rize), Ali Avni Çelebi (Malatya), Mahmut Cuda (Trabzon), Hikmet Onat (Bursa), Sami Yetik(İzmir),
Cemal Tollu (Antalya), Bedri Rahmi Eyüboğlu (Edirne) ve Hamit Görele (Erzurum) olarak ifade
edilmektedir. Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: Büyükişliyen, 1991, s. 17 – 18.
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2.3. TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMLER (1950-1970) VE ANKARA’DA SANAT
GALERİCİLİĞİ

Tek partili rejimden çok partili rejime geçiş yıllarıyla başlayan 1950’ler Devlet’in sanat
alanındaki hizmetlerinin de azalmaya başladığı yıllar olmuştur. Bu yıllarda öncül özel
galeri ve bu alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının belirmeye başladığı
görülmektedir.

Dünya’da özgürleşme hareketlerinin yayıldığı 1960’lı yıllarda Türkiye’de de benzer
sahneler yaşanmıştır. Sanayileşmenin hızla arttığı bu yıllarda oluşan yeni yaşam alanları
beraberinde yeni bir kültürü de getirmiştir. Sanatta eski dönemlerde olduğu gibi devletin
destekleyici rolünün yeniden oluşması isteğinin hakim olduğu bu yıllar, yine politika
yoksunluğu ve imkansızlıklarla geçmiştir. Bu süreçte devletin boşluğunu doldurmaya
çalışan galeriler aynı zamanda halkı sanat piyasası alışkanlıklarına hazırlayan pratikler de
gerçekleştirmişlerdir.

2.3.1. 1950-1960 Dönemi

1950’li yıllar Demokrat Parti’nin “Yeter! Söz Milletindir!” sloganıyla başlamıştır. Bu
slogan ve beraberindeki politikalarla Demokrat Parti (DP) toplumun hemen her kesimini
arkasına almaya çalışmış; o döneme dek deneyimlenen bürokratik, askeri ve elit harekete
alternatif bir hareket yaratma hedefini seçmiştir. Ancak ne yazık ki 1960’lara doğru
arkasına aldığı bu olumlu rüzgârı beklenilen yönde kullanamamış ve hayal kırıklığı
yaratmıştır. Zira gerek alt düzey subaylar arasında yaşanılan memnuniyetsizlikler ve
gerekse de Cumhuriyet Halk Partisi’yle (CHP) olan ilişkilerdeki stratejik hatalar, bir
açıdan partinin sonunu getirmiştir (Saç, 2017, s.77-97).

Yasa – Yaman’ın (2011, s. 43) da belirttiği üzere; bu yıllar, CHP’nin Kültürel Kalkınma
Projesi’nin ekonomik kalkınmaya evrildiği ve eski iktidarın köy enstitüleri ve halkevleri
gibi birçok kurumunun da kapatılarak CHP’nin mal varlığına el konulduğu bir dönemi
ifade etmektedir. Yasa – Yaman’a (2011, s. 43) göre; dönem itibariyle tarım, sanayi inşaat
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ve karayolları yapımına önem verilmiş, kentlerin yapısının değiştirilmiş, gecekondulaşma
olgusu sosyolojik bir soruna dönüşmeye başlamış ve köylerden kentlere olduğu kadar
kentlerden de yurtdışına göç hızlanır hale gelmiştir (Yasa – Yaman, 2011, s.42-43).

Bu dönemde üç sanat eğiliminin ön plana çıktığı görülmektedir, bunlar: köyden kente
göçün yarattığı bir eğilim olan köylü gerçekliği, diğeri akademik kübizm ve sonuncusu
da akademiye karşı gençler tarafından oluşturulan yeni bir söylem olan soyut sanattır
(Yasa Yaman, 1998, s.96-100).

Dönemin iktidarının kültür sanat politikaları konusundaki eksikliği nedeniyle ülkenin
“Karanlık Devir” yaşadığını ifade eden Ankara Sanat Dergisi yazarı Sanatçı Nüzhet
İslimyeli, 1950’lerden sonra oluşan bu boşluk dönemini şöyle yorumlamaktadır:
Politika yapmıyoruz. O kişilere sempati duyanlar, belki yadırgayacaklardır bu başlığı. Ama
bir gerçeğin ifadesi oluyor bu. Halkevlerini kapayan, kitaplar yakan, profesörlerine kara
cüppeli papaz diyen, Osmanlıcayı yeniden ihya eden, yurdu kuran kursları ve mahalle
mektepleriyle donatan, Bakanları’nın Siirtli Şeyh Selahaddin’in elini öptüğü ve
Başbakanlarının Said – i Nursi’yi baş tacı ettiği günlerde kültürün, böyle el tersi ile itilmiş
olmasına başka bir ad verilemez. Siyasi çekişmeler durdurulduktan sonra, tarih bu döneme
bu adı verecektir (İslimyeli, 1973, s. 9).

Böylelikle oluşan ortamda devlet tarafından gerekli desteği göremeyen bazı sanatçılar,
başta Fransa olmak üzere istikballerini Batı’da aramaya başlamışlardır (Büyükişliyen,
1991, 55-56).

Bu yıllarda sönük geçen sanat ortamına destek vermek isteyen Türkiye İş Bankası, Yapı
Kredi Bankası ve Akbank gibi bankaların birtakım kültür sanat faaliyetleri
gerçekleştirdikleri de görülmektedir. Bu faaliyetlerden biri, 1954 yılında Yapı Kredi
Bankası tarafından düzenlenen resim yarışmasıdır. Yapı Kredi Bankası’nın 10.
Yıldönümü vesilesi ile gerçekleştirilen resim yarışması, kurumsal sponsorluğun ilk örneği
olarak görülmektedir. Bu etkinlikler kapsamında afiş, müzik, senaryo, kitap yazma ve
folklor alanlarında da yarışmalar düzenlenmiştir. Akademi sanatçılarının yoğunlukla
katıldığı yarışma sonucunda, akademiden olmayan Aliye Berger yarışmayı kazanmıştır.
Aliye Berger’in eserinin niteliği Türkiye’de soyut sanat tartışmalarının ve üretimin hız
kazanmasına neden olmuştur (Sülün, 2019, s. 70 – 71).
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1950’li yıllarda DP’nin sanata ve sanatçıya yaklaşımına mercek tutabilecek bir diğer olay
da Vilayet Resimleri Sergisi’dir. Vilayet Resimleri Sergisi Projesi uyarınca sanatçılar
belirli bir harçlıkla çeşitli illere gönderilecek, bu illerden esinlenmeleri sonucunda
yapacakları iki eseri TBMM Başkanlığı’na teslim edecek ve İbrahim Çallı Başkanlığı’nda
yedi kişiden oluşan Seçici Kurul’un beğendiği her resme 500 Lira ödenecekti. Vilayet
Resimleri Sergisi Projesi, Devlet eliyle ve eski günlerdeki gibi Türk sanatçısına yeniden
destek verilmesi yönüyle sanatçılar açısından önemli addedilmiştir (Büyükişliyen, 1991,
s.56).

Vilayet Resimleri Sergisi Başkent’te gerçekleştirileceği için, Ankara açısından da anlam
taşımıştır. Vilayet Resimleri Sergisi; “100” ressamın “208” yapıtıyla 05 Mayıs 1956’da
törenle açılmak üzere Ankara’da Sergi Evi’nde düzenlenmiş ve Seçici Kurul’un TBMM
için uygun gördüğü yapıtların “Alınmıştır” etiketleri üzerlerine konulmuştur. Ne var ki,
Vilayet

Resimleri

Sergisi

Açılış

Töreni

yapılamadan,

Sergi’nin

kapanışı

gerçekleştirilmiştir. Milletvekillerinin bazıları ve bu arada DP Grup Başkanvekili Antalya
Milletvekili Dr. Burhanettin Onat, tablolardan hiçbirinin TBMM’ye yakışmadığını ve
sanat değeri taşımadığını öne sürerek, jüri üyeleriyle çetin bir tartışmaya girişmişlerdir.
“Alınmıştır” etiketleri yerlerinden koparılmış ve tören için hazırlanan kurdele
kesilmemiştir (Büyükişliyen, 1991, s. 56).

Ayrıca yine 1950’li yıllarda, Devlet’in sanata olan desteğinin azalmasıyla sanatçılar yeni
arayışlara yöneltilmeye başlamışlardır. İşte böyle bir ortamda devletten hiçbir destek
alınmadan, değişik sanat, bilim ve meslek dallarından bir grup genç, Ankara’da 1950’li
yılların başında Helikon Sanat Derneği’ni (Şekil 4) kurmuştur. Helikon Sanat Derneği;
amatörle profesyoneli, yeni yetişmekte olanla yetişmişi, yeteneği ve hevesi olup işe
nereden başlayacağını bilmeyeni, müzik işçisiyle yaratıcısını ve ressamla çırağını bir
araya getirmiş ve birlikte üretim yapmayı başarmıştır. Helikon Sanat Derneği’nin isim
babası Orhan Burian ve kurucuları Rasin – Zerrin Arsebük, Bülent – Selma Arel ile
Bülent – Rahşan Ecevit’tir. O yıllarda Helikon Sanat Derneği’nde yapılan çalışmalara,
Akademi camiasınca dudak bükülmektedir. Ancak, Ankara’da Akademi’nin ağırlığı da
pek hissedilmemektedir. Helikon Sanat Derneği’nin bir orkestrası bulunmaktadır.
Helikon Sanat Derneği Orkestrası’nı, Bülent Arel yönetmektedir. Helikon Sanat Derneği
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Resim Atölyesi’nde ise, dersleri önce Cemal Bingöl ve sonraları Eşref Üren vermiştir.
Arif Kaptan, Cemal Bingöl, İhsan Cemal Karaburçak, Nail Payza, Füreya Kılıç ve Cemal
Tollu, Helikon Sanat Derneği’nde resim konusunda söyleşiler yapmış ve konferanslar
vermişlerdir. Helikon Sanat Derneği’nin kuruluş amacı; sanata ve sanatın güncel
akımlarına ilgi duyan ve birbirleriyle uzman oldukları konularda fikir ve bilgi alışverişi
yapan insanları bir araya getirmek olarak ifade edilmektedir. Helikon Sanat Derneği’nin
ilk etkinliği, 1952 yılının Ocak ayında düzenlenen Hasan Kaptan Sergisi’dir. Bu
kapsamdaki çalışmaları doğrultusunda da Helikon Sanat Derneği, kısa zamanda gelişen
bir dernek olabilmiştir. Yabancı kültür derneklerinin yardımıyla getirilen 16 mm’lik sanat
filmleriyle de Helikon Sanat Derneği’nde sanatın bir başka güncel koluna daha eğilmeye
başlanmıştır. Helikon Sanat Derneği’nin ikinci binası; Mithat Paşa Caddesi ile Sakarya
Caddesi’nin kesiştiği köşede yer alan ve sarı sıvalı Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarının
mimari özelliklerini taşıyan, dört katlı binanın birinci katıdır. Helikon Sanat Derneği’nin
ikinci binasında; resim atölyesi, sergi, söyleşi ve orkestra çalışmalarına yetecek kadar yer
bulunmaktadır. 1953 yılından 1955 yılı sonuna kadar Helikon Sanat Derneği’nin ikinci
binasında açılan sergilerden bazıları; Empresyonizmden Günümüze Fransız Resmi,
10’lar Grubu, Hakkı İzzet Eyüboğulları, Salih Urallı, Ferruh Başağa, İhsan Cemal
Karaburçak, Füreya Kılıç, Cemal Bingöl ve Çağdaş Alman Ressamları Sergileri’dir.
Rasin Arsebük, Adnan Çoker, Lütfi Günay, Z Grubu, Nuri İyem, Aloş, Nail Payza, Sadi
Diren, Hasan Kaptan, Hayrullah Tiner, Abdurrahman Öztoprak ve Dile Kolay Sergileri
de, Helikon Sanat Derneği’nin ikinci binasında açılan sergiler arasında yer almaktadır
(Laslo, 1981, s.56-57). 1955 yılında İstanbul’da patlak veren 6 – 7 Eylül Olayları ve
ardından ilan edilen sıkıyönetim, Helikon Sanat Derneği’nin kısa bir süre için
kapanmasına neden olmuştur. Dernek sonradan açılmışsa da, eski canlılığına
kavuşamamıştır (Özsezgin, 1994, s. 462).

1950’li yıllarda Ankara’da özel kesimde sergi mekânı oluşturma konusundaki çabalardan
biri de, İhsan Cemal Karaburçak’dan gelmiştir. Sanat piyasasının henüz oluşmadığı bir
dönemde, İhsan Cemal Karaburçak tarafından aynı adla 1956 yılında faaliyete geçen
galeri, ancak iki yıl faaliyetini sürdürebilmiştir. Aynı deneyim Mimar Selçuk Milar’ın,
Kızılay Kumrular Sokağı’nda açtığı galeride de yaşanmıştır. Söz konusu galeri,
Ankara’da daha sonra açılacak olan özel galerilerin öncüsü kabul edilmektedir.
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(Özsezgin, 1978b, 18-21; Önsal, 2006, s.85). Galeri Milar’ın (Şekil 5) açılışı ve
sonrasında kurulan özel galeriler hakkında, Sanat Tarihçisi Kaya Özsezgin (1978b, s. 18)
şu bilgileri aktarmaktadır:
25 Haziran 1957 yılında Selçuk Milar tarafından açılan Galeri Milar, Ankara’da özel
galericiliğin önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Galeri’de hazırlanan deftere, açılışta
bulunan zamanın Cumhurbaşkanı “samimi tebrik ve takdirlerimle” notunu yazmıştır. Fikret
Adil gibi eleştirmenler ile Bedri Rahmi ve Orhan Peker gibi sanatçılar, galeriyi dışarıdan
desteklemişlerdir.

Selçuk Milar Galeri’yi kurduğu zamanlarda devletin ileri gelen kişilerinden biri,
böyle bir galeriye yatırım yapmanın intihar sayılacağını ve dolayısıyla sanata ilişkin
bu çabadan yarar beklememek gerektiğini belirtmiştir. Oysa aynı kişi bir süre sonra
Avrupa’ya gidip galerileri gezdiğinde, her şeye karşın düşüncesini değiştirmiş ve
Milar’a yazdığı mektupta çabasından övgüyle söz etmiştir. Galeriyi gezmeye gelen
bir Danimarkalı sanatsever bir hanım da Milar’ın çabasını aynı biçimde övmüş ve
“Danimarka’daki sanat yaşamı da böyle doğdu” demekten kendini alamamıştır.
Galeri Milar’ın arkasından, Ankara’da “Sedir” adı altında yeni bir galeri daha
açılmıştır. Ancak bu galerinin yaşamı da kısa sürmüştür (Özsezgin, 1978b, s. 1821).

2.3.2. 1960-1970 Dönemi

Türkiye 1960’lı yıllara 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle başlamıştır. Darbe sonrası
hazırlanan ve % 61,7 “Evet” oyuyla kabul edilen 27 Mayıs 1961 Anayasası özellikle kişi
hak ve özgürlüklerini koruması yönüyle demokratik ve özgürlükçü bir mevzuat olarak
değerlendirilmiştir (Saç, 2017, s.93).

Bu yıllar, ekonomik gelişmenin, uzay yarışlarının, çevre bilincinin, sinema ve televizyon
izlemenin, popüler kültürün arttığı yıllar olmuştur (Gürdaş, 2015, s.10-11). Ayrıca
1960’lar, Amerika’nın Vietnam’a müdahalesi ve buna yönelik protestoların, Fransa işçi
hareketlerinin; Paris Mayıs 1968 Gençlik Hareketleri’nin ve bu hareketlerin Kuzey,
Güney Amerika, Ortadoğu, bazı Asya ülkeleri ve Çekoslavakya gibi ülkelere
yansımalarının görüldüğü yıllardır (Bek, 2007, s.23). Başta Avrupa olmak üzere tüm
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dünyaya sol/sosyalist akımlar hakim olmuştur (Odabaşı, 2017, s.341-358). Bütün bu
hareketler Türkiye’ye de yansımıştır. Türkiye’de bu yıllar; öğrenci hareketlerinin ve
gruplaşmalarının olduğu (Kaynar, 2017, s.297-300; Odabaşı, 2017, s.341-358; Yanık ve
Bora, 2017, s.275),

Amerika Birleşik Devletleri’nin emperyalist tutumlarının ve

kapitalist düzenin sorgulandığı, protesto edildiği; öğrenciler tarafından gecekondu ve köy
halklarının aydınlatılmaya çalışıldığı bir dönem olmuştur (Gürdaş, 2015, s.11, Odabaşı,
2017, 352-358) .

Söz konusu yıllara “ithal ikameci üretim modeli” ve “planlama” kavramı damgasını
vurmuştur (Boratav, 1987, s.96-97). Üretim faaliyetlerinin ve ithalatın arttığı,
üretilenlerin satılabilmesi için popülist politikaların geliştirildiği (Boratav, 1987, s.99100); şehirlere göçün yoğunlaştığı, kentli ve taşralı burjuvazinin tüketim alışkanlıklarının
değiştiği (Boratav, 1987, s.96-97) işçi sınıfının oluştuğu, gecekondu kültürünün başladığı
bu yıllarda reklam faaliyetlerinin ve beraberinde tüketimin de hızla yükseldiği
gözlemlenmektedir ( Alkan, 2017, s.933-980).

Türkiye’de 1960’lar boyunca sanat alanında ulusallık- evrensellik, eski - yeni figüratif,
figüratif - non figüratif, soyut - somut sanat, sanatın eğitimdeki rolü gibi konular ön plana
çıkmıştır (Gürdaş, 2008, s. 46). Ayrıca bu yıllarda ülke sanatını yurt dışında tanıtmak
için gezici sergiler düzenlenmiştir. Bu sergilerden biri, 1963 yılında Paris, Brüksel, Berlin
ve Viyana gibi Avrupa kentlerini dolaşan “Çağdaş Türk Sanatı” sergisidir (Gürdaş, 2008,
s.14).

Henüz sanat piyasasının oluşmadığı, sanata olan talebin son derece yetersiz kaldığı ve
sergi mekânlarının kısıtlı olduğu ve özel galerilerin nadiren ortaya çıktığı bu yıllarda,
sanat çevrelerinin yine tek beklentisi önceki dönem gibi, devletin önder ve destekleyici
konumunda olması olmuştur. 1961 Anayasası’na sosyal devlet ilkesi dâhil edilmiştir ve
sosyal adalet düşüncesi gündemi oluşturmuştur. Devletin sanata destek vermesi
konusunun yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, telif hakları, müzecilik çalışmaları,
sanatçı hakları ve Türk sanatçılarının yurt dışında da tanınırlığını artırma çalışmaları da
üzerinde durulan konular arasında yer almaya başlamıştır (Bek Arat, 2012, s. 373). Bu
doğrultuda 1963 yılında hazırlanan 1.Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kültürel ve sosyal
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faaliyetlere yer verilmişse de tatmin edici bir uygulama söz konusu olamamıştır
(Kösemen, 2012, s.150).

Bütün bu girişimlere rağmen 1960’lı yılların sonuna gelindiğinde Devlet sanatçıların
ihtiyaçlarına cevap verecek bir sanat politikası oluşturamamış, sanat konusunda
söylenenler sözde kalmış, uygulamayla ilgili herhangi bir adım atılmamıştır (İslimyeli,
1968, s.4, 24).

Büyükişleyen’in (1991, s. 58) aktardığına göre; Ankara’da 1950’li yıllarda Devlet’in
sanattan elini çekmesiyle başlayan sanatsal suskunluk dönemi, 27 Mayıs 1960 İhtilali ile
tersine dönmeye başlamıştır. O dönemde 30’lu ve 40’lı yaşlarda olan ressamlar, yeniden
Ankara’da toplanıp eski dönemleri yâd edercesine sanat hareketlerine başlamışlardır. Bu
dönemdeki etkinliklere daha ziyade grup ve örgüt hareketleriyle devam edilmiştir.
Büyükişleyen’in (1991, s.58) verdiği bilgiye göre; bu süreçte Ankara’da ve Ankaralı
sanatçılarca gerçekleştirilen belli başlı sanat hareketleri; 10 Aralık 1964’de İstanbul
Güzel Sanatlar Akademisi Salonları’nda açılan “Ankara Ressamları Resim Sergisi”,
“Siyah Kalem Grubu Sergileri” ve Gazi Eğitim Enstitüsü sanatçı grubunun açtığı
“Birleşik Resim Sergileri”dir. Ayrıca, Dönem itibariyle Birleşmiş Ressamlar ve
Heykeltıraşlar Derneği’nin Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Samsun, Balıkesir ve diğer
Anadolu illerinde açtığı karma resim sergileri ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
(TRT) Resim Yarışması Sergisi önemli addedilmektedir. Aynı şekilde Sanat ve Sanatçılar
Dergisi, Sanat Gazetesi ve Ankara Sanat Dergisi de Başkent’in kültür ve sanat ortamında
kalıcı

olan

ve

büyük

yankı

uyandıran

önemli

sanat

etkinlikleri

arasında

değerlendirilmektedir. Devlet galerinde ve özel galerilerde sürdürülen etkinlikler de bu
etkinliklere ek olarak önemli görülmektedir.

Bu dönemdeki yayınlarda, özellikle Başkent’te uluslararası boyutta geleneksel ögeleri
içeren sergiler düzenlenmesinin, Başkent’in dünyaya tanıtılmasında faydalı olacağı
hususu tartışılmıştır. Bu tespitler doğrultusunda Ankara Sanat Dergisi tarafından 1970
yılında yapılan ankete göre, halkın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nden beklentileri
aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir:
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Devlet Resim ve Heykel Yönetmeliği’nin olumlu yönde değiştirilmesi ve
böylelikle belirli kişilere fayda sağlama aleti olmaktan çıkarılması



Başkent’te bir akademi ve milli galerinin kurulması



Başkent’te uluslararası sergilerin düzenlenmesi (İslimyeli, 1970, s. 4).

İslimyeli’ye göre (1968, s.4, 24); bu yıllarda batılı ünlü sanatçılarla boy ölçüşecek Türk
sanatçılar ve ümit vaat eden genç sanatçılar, bütün dünyanın ilgisini çekebilecek ölçüde
uluslararası sergi düzenleme gücü ve çok ilgili bir sanat izleyici kitlesi bulunmaktadır. Bu
anlayışla da Başkent bir Akademi ve bir milli müzeye hazırdır ve yalnızca kültür seviyesi
üstün, sanat kültürü bulunan ve uygarlık ölçülerinde sanatın başta geldiğini
kavrayabilecek devlet adamları harekete geçmelidir.

Devletten beklentilerin yoğun olduğu 1960’lı yıllara özel girişimler açısından
bakıldığında, Ferit Arpa’nın kurmuş olduğu Doğuş Sanat Galerisi dikkati çekmektedir.
Söz konusu galeri 22 Aralık 1965 tarihinde Yenişehir Ihlamur Sokak 10/B numarada
açılmıştır. Fahir Aksoy’un yöneticiliğini yaptığı Doğuş Galerisi, 1969 yılına kadar
varlığını devam ettirebilmiştir. Doğuş Galerisi’nin açılışı, “Turgut Zaim Sergisi” ile
başlamıştır. Başlangıçtaki projeye göre, Doğuş Galerisi’nin üç bin Lira’lık kirası sergi
sahibi sanatçılardan alınacaktır. Fakat zamanla bu tasarı gerçekleşmeyince, sanatçılar
galeriye tablolarını bağışlamaya başlamışlardır. Bu yol da etkili olmayınca, galeri
kırtasiyeye dönüştürülmüştür (Özsezgin, 1978b, s. 18- 21).

2.4. TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMLER (1970-1990) VE ANKARA’DA SANAT
GALERİCİLİĞİ

Çalışma dönemini kapsayan 1970-1990 yılları, Türkiye’de ekonomik ve siyasi açıdan
önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir süreçtir. Özellikle 1980 sonrası ülkede
uygulanan neo-liberalist politikalar toplumu yeni yaşam kalıplarına alıştırmış, bu durum
hayatın her kesiminde derinden hissedilir olmuştur.
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1970’li yılların başlarında Ankara halkını sanat izlemeye ve sanat eseri satın almaya
yönlendirme çabaları, 1970’li yılların sonunda meyvelerini vermeye başlamıştır.
Sanayileşme ve holdingleşmeyle birlikte ortaya çıkan sermayedarlar ve üst düzey
bürokratlar 1970’lerin sonu 1980’lerin başından itibaren sanata ilgi duymaya başlamışlar,
sanat piyasasındaki bu canlanma 1980’lerde sanat galerilerinin hızla artmasına sebep
olmuştur.

2.4.1.

1970-1980 Dönemi

Türkiye 1970’li yıllara başka bir askeri darbeyle girmiş (12 Mart 1971 Muhtırası) ve tüm
darbelerde olduğu gibi önce ülkenin düşünen, aydın kesimi cezalandırılmış, özgürlükleri
ellerinden alınmıştır (Kaynar, 2017, s. 1091-1092, 1094) Özellikle 1980’li yıllara doğru
kanlı öğrenci çatışmaları yaşanmış ve birçok aydın katledilmiştir (Yılmaz, 2016, s.167168).

Bu dönem, devletin ithal ikameci üretim modeline ve popülist politikalarına devam ettiği,
sanayicilerin desteklendiği, kapalı ekonomilerin parçalandığı, kentlere göçün hızlandığı,
borç yükünün arttığı, 1974 dünya ekonomik krizinin ülkeye ağır bir şekilde yansıdığı;
neticede, yüksek enflasyonun, kuyrukların, karaborsanın baş göstermeye başladığı yıllar
olmuştur (Boratav, 1987, s. 104, 115-116; Keyder, 1996, s.86). Ayrıca, sanayileşmeyle
birlikte köylerden Ankara İstanbul gibi büyük kentlere göçler yaşanmış, kentlerde oluşan
“gecekondu” mahallelerinde “arabesk müzikle” birlikte “arabesk kültür” oluşmuştur
(Kongar, 1992, s.76).

1970’li yıllarda yabancılaşma, kadın sorunları, ötekileşme, çevre kirliliği, arabesk/kitsch
sanatın temel konuları arasına girmiş, bu sayede kentin dinamikleri yeniden
sorgulanmıştır. Tüketim alışkanlıklarındaki değişimler, reklam ve iletişim imkanlarının
artması, markalaşmanın belirginleşmesi giderek kalabalık hale gelen metropoller
yabancılaşma / metalaşma/makineleşme hislerini artırmıştır. Bu yıllardaki en önemli üç
eğilim; kadın sanatı, gösterim (performance) sanatları ve kavramcılığın yargılanması /
denemesi olarak sınıflandırılabilmektedir. “1960’ların sonları ile 1970’lerin başındaki
‘sanatsal köktencilik’ önemini yitirmiş ve modası geçmiş ve fazla ütopik bulunmuş
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akımlara ve terimlere ilişkin tartışmalar yerini; ‘şizofreni’, ‘ayrılma’, ‘parçalanma’,
‘kişilik çözüş/l/mesi’ ve ‘iki yönlü engelleme’ tartışmalarına bırakmaya başlamıştır.”
(Yasa Yaman, 1999, s.16; Yasa – Yaman, 2011, s. 126).

Bu yıllarda figüratif ağırlıklı çalışmaların yanı sıra soyut sanat alanındaki arayışlar
sürmüş, sanatçılar soyut temelli arayışların farklı açılımlarını sergilemişlerdir (Antmen,
2005, s.176-177). Öte yandan, figüre yeniden dönüşün olduğu bu yıllarda 1960’lı
yıllardaki figür anlayışından farklı bir anlayış sergilenmiştir. Asıl dinamiği, “akademik
estetiğe karşı olmak” şeklinde ifade edilmiştir (Antmen, 2005, s.162-163). Genç kuşak
ressamlar da yeni nesnelciliğe ve foto realizme büyük ölçüde yönelmişler ancak,
fotografik olandan kaçınma yerine fotoğrafın ve fotografik gerçekliğin sınırları
sorgulamışlardır (Antmen, 2005, s. 162-167).

1970’li yılların ikinci yarısında eserlerini veren sanatçılar, toplumsal gerçekleri temsili
yollarla anlatmışlar ve bu süreçte de içerik ön plana alınmıştır (Antmen, 2005, s.173-176).
Göze değil düşünmeye sevk eden kavramsal temelli yaklaşımlar, yine 1970’li yıllarda
görülmeye başlanmıştır (Antmen, 2005, s.179-183).

Sanatçılar dünyadaki gelişmeler paralelinde kendi yollarını bu şekilde belirlerken Devlet
sanat politikaları yine sessiz kalmıştır. Böylece, kültür sanat alanına yeterli destek
vermediği ve belli başlı bir politikası olmadığı için bu dönemde de devlet sanat
dünyasının eleştiri odağına alınmıştır. Nitekim, Ankara Sanat Dergisi yazarı Nüzhet
İslimyeli, Anayasa’nın öngördüğü kültürel kalkınmanın daha etkin bir biçimde
gerçekleştirilebilmesi için eğitim ve kültür işlerinin birbirinden ayrılarak bir Kültür
Bakanlığı’nın kurulması konusunu önemle ele aldığı yazısında aşağıda yer verilen
belirlemelerini paylaşmıştır:
Bu memleket, devlet imkânlarını oy kullanma makinelerine kaptırmış siyaset
adamlarımızdan çok çekmiştir. 30 bin ilkokula karşı 46 bin kuran kursu açan oy avcılarının,
kültür ve sanata hizmet etmeleri elbette beklenemezdi. 38 milyarlık bütçeden uygarlık
tacımızın işlenmesine serpintiler bile esirgenirken, gerici örgütlere ve Kur’an kurslarına oy
sağlayabilecek daha birçok alanlara yüz milyonlar ve hatta milyarlar aktarılmıştır. Orta Çağ’a
doğru bu dönüşün yanı sıra, devlet imkânlarını bir arpalık haline getirenlerin sömürülerini de
buna eklersek, nerelerde bulunduğumuz daha iyi gözler önüne serilmiş olur (İslimyeli, 1971,
s. 4).
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1971 yılına gelindiğinde, sosyo – kültürel gelişmelere paralel olarak Kültür Bakanlığı’na
duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu anlayışla 1971 yılı itibariyle açıklanan Kabine Raporu’nda,
eğitim ve sanat işlerinin ayrılacağı ibaresinin yer almasıyla Bakanlığın kurulmasının ilk
işaretleri alınmış ve 15 Temmuz 1971 tarihinde Kültür Bakanlığı kurulmuştur (İslimyeli,
1971d, s.4-5). İlk Kültür Bakanı Talat Sait Halman tarafından, ülkenin sanat politikasını
şöyle özetlemiştir:
Sanat Politikası, Türk kültürünün geleneksel ve çağdaş değerlerinden en verimli sentezi
yapmak amacını gütmektedir. Türkiye’de çeşitli uygarlıklar, kültürler ve üsluplar
kaynaşmıştır: İslamiyet’ten önceki Türk kültürü, İslami Selçuk Osmanlı Medeniyeti, Eski
Anadolu uygarlıklarının iz ve kalıntıları, Batı’ya yönelen Türk kültürü ve Atatürk
Türkiye’sinin kendi kültürü… Bu zengin gelenek ve kaynaklardan yararlanarak ilerici bir
sentez yaratmamızı sağlamak, Kültür Bakanlığı’nın temel sanat politikası olacaktır
(İslimyeli, 1971d, s. 4 – 5).

Ancak büyük umutlar bağlanan Kültür Bakanlığı, kurulduktan birkaç ay sonra
kapanmıştır.

Bu olayın ardından hazırlanan 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1973 – 1977), kültürel
ve sanatsal konulara daha çok ağırlık verilmiştir. 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1973
– 1977) dikkati çeken konular arasında, özel sektörün kültürel ve sanatsal faaliyetlere
yapacakları desteklerde, devletin de teşvik edici olacağının açıkça belirtilmiş olması yer
almaktadır (Sülün, 2019, s. 61).

Sanat dünyasına bakıldığında ise; Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (1970)
ve Görsel Sanatçılar Derneği’nin (1975) kurulduğu; Görsel Sanatçılar Derneğince Mayıs
sergileri ve “Yılın Genç Sanatçıları” adlı yarışmanın düzenlendiği; İstanbul Sanat
Bayramı’nın gerçekleştirildiği (1977); “Yeni Eğilimler” sergilerinin düzenlenmeye
başlandığı (ilki 1977); Mimar Sinan Üniversitesi ve Devlet Resim Heykel Müzesi
destekleriyle “Açık Hava Sergileri”nin düzenlendiği (1974-1977) görülmüştür (Çolak,
2014, s.5-6).

Özsezgin’in (Berk ve Özsezgin, 1983, s. 118-122) aşağıda yer alan değerlendirmeleri,
1970’li yılların sanat ortamına ışık tutması açısından önem arz etmektedir:
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1. Sanat eğitim ve öğretiminin merkez ve ana kurumu niteliğini taşıyan İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ya da yeni adıyla Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi; sanat etkinliklerinin bu kurum dışına taşması ve başka
eğitim kurumları tarafından paylaşılması nedeniyle, bu niteliğini ancak resmi
planda koruyabilmektedir. Dolayısıyla sanatçıların akademi çevresinde odaklanan
işlevleri; 1970’li yıllara doğru başka yan merkezlere ve diğer eğitim kurumlarına
kaymış ya da bu alanda akademinin taşıdığı sorumluluk, başka kurumlar
tarafından dengelenmiştir.
2. Sanatçılar; Batı’daki çağdaş ve güncel sanat gelişmeleri karşısında dikkatli bir
gözlemci tavrını korumakla beraber, bu gelişmelere kendi kültür gelenekleri,
yaşam deneyleri ve çevre olanakları açısından yaklaşmayı tercih etmektedirler.
Gruplaşma

hareketleri,

1970’li

yılların

başında

kişisel

çıkışlarla

yer

değiştirmektedir.
3. Çağdaş resim sanatı açısından, bir tür uyanışın habercisi sayılabilecek özel galeri
olgusu su yüzüne çıkmış ve tablo alım – satımı, hiç değilse belli bir meraklı ve
koleksiyoncu kesiminin uğraş alanı içine girmiştir. Özel galerilerin de aracı
olduğu sanat piyasasını yaratmaya yönelik çabalar ise; sanatçının ekonomik
bağımsızlığa kavuşması yolunda yeni umut ışıkları ortaya çıkarmakla kalmamış
ve bugüne kadar Türk kültür ve sanatına mal edilmesi gecikmiş olan eski tarihli
tabloların da gün ışığına çıkmasını, böylece çağdaş sanatımızın yakın tarihiyle
ilgili konuların bir ölçüde aydınlanmasını sağlamıştır.
4. Özel kurumların ve kişilerin sanatı destekleyici işlevleri, yine yakın yıllara doğru
ve özellikle özendirici ödüller doğrultusunda hızlı bir gelişme göstermiştir.
Koleksiyonculuk alanında ciddi gelişmeler ortaya çıkmıştır.
5. Başta Fikret Mualla olmak üzere; Avni Arbaş, Abidin Dino, Utku Varlık, Adnan
Varınca, Ömer Kaleşi, Mübin Orhon, Selim Turan, Erol Akyavaş, Burhan
Doğançay ve Oktay Günday gibi 1950’lere doğru Batı’daki sanat çevrelerine
yerleşen sanatçılar, Türkiye’de sanat ortamının özendirici durumundan ötürü
yavaş yavaş ülkelerine dönüp sergiler gerçekleştirmeye başlamışlardır.
6. Şefik Bursalı, Cevat Dereli, Eşref Üren, Ali Avni Çelebi, Malik Aksel, Mahmut
Cuda, Hamit Görele, Şeref Bigalı ve İlhami Demirci gibi, hiç sergi açmamış ya
da birkaç sergi açmış ve çağdaş resim sanatının en yaşlı kuşağı olan ressamları,
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gizli ve sessiz köşelerinden çıkmaya başlamışlardır. Bu doğrultuda galerilerde
eski ve yeni çalışmalarını bir arada sergilemişler ve böylece kuşaklar arasındaki
iletişim ve usta – çırak ilişkileri daha somut planlarda değer kazanabilmiştir.
7. Resim sanatıyla profesyonel ve amatör düzeyde ilgilenenlerin sayısı artmıştır.
İstanbul ve Ankara’da sanat gelişmelerini yakından izleme gereği duyan amatör
bir kesim, özel atölyeler yoluyla kuramsal ve pratik bilgilerini olgunlaştırabilmek
için her tür öneriyi ve yol gösterici tutumu kendi yararına değerlendirmekten geri
kalmamaktadır. Özel galeri sayısındaki artışın da, bu çevreden gelen taleplerle bir
bağlantısı vardır.
8. Sanat müzeciliği, 1980 yılının Nisan ayında Ankara’da açılan “Resim ve Heykel
Müzesi” ile önemli bir aşama kaydetmiştir. Öte yandan 1970’li yıllar, İstanbul
Resim Heykel Müzesi’ndeki yıllanmış sorunların yeniden gündeme geldiği ve
kamuoyunu ilgilendirecek bir noktaya ulaştığı bir dönem olması bakımından da
önemlidir.
9. Türkiye’de düzenlen yabancı sergilerden Türk sanatçıları yarar sağlamış ve yurt
dışında düzenlenen özellikle Cumhuriyet’in 50. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle
gerçekleşen geniş kapsamlı etkinlikler, Türkiye’yi tanıtmakta önemli bir yere
sahip olmuştur.

Bu yıllarda Devlet’e ait bir sanat koleksiyonu oluşmuştur ancak, ödenek yetersizliği
nedeniyle eserler depolarda muhafaza edilmiş, sergilenememiştir. Sık sık sanat yazınında
dile getirilen bu konu hakkında Eşref Üren (1971a, s.6):
Eski Halkevi’nde ve Harita Genel Müdürlüğü’nde saklı koleksiyonlar, bu vesileyle gün
ışığına çıkarılsa ne iyi olur. İyi olur herhalde! Aklıma TBMM için satın alınan tablolar geldi,
asılı değilmiş onlar. O mazhariyete erememişler. MEB, elini uzatsa da devir alıverse hepsini.
Ama evet aması var. Yersizlik (müze), ödeneksizlik! Güzel sanatlara ayrılacak ödenek
babında bu ödleklik, herhalde bir sanat siyasetimizin olmayışından ileri geliyor. Hâlbuki bir
kültür müsteşarlığımız ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz de var. Un, yağ ve şeker var;
bir türlü helva yapamıyoruz.

1970’li yılların başlarında Ankara’daki sanat ortamına bakıldığında; Birleşmiş Ressamlar
ve Heykeltraşlar Derneği’nin (BRHD) kurulduğu görülmektedir. Söz konusu Dernek
Seramik Sanatçısı Prof.Dr. Hamiye Çolakoğlu’nun Evi’nde 1970 yılında kendisi, Fethi
Arda, Kayıhan Keskinok, Lütfü Günay, Muammer Bakır, Nevzat Akoral, Osman Zeki
Oral ve Turan Erol’un kurucu üyeliği ile kurulmuştur. Derneğin ilk yönetim kurulu
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başkanlığına Turan Erol oy birliği ile seçilmiştir. Resim ve heykel sanatçıları yönetim
kurulunca üye olmaları için davet edilmiştir. Davet edilip katılan ilk sanatçılar arasında:
Adnan Turani, Arif Kaptan, Arslan Gündaş, Burhan Alkar, Eşref Üren, Ferit Arpa, Fikri
Cantürk, Müşerref Köktürk, Nazlı Ecevit, Refik Epikman, Şefik Bursalı ve Turgut Pura
bulunmaktadır. 1990 yıllarına kadar Dernek başkanlığını yürüten sanatçılar: Turan Erol
(1970-1973), Refik Epikman (1973-1974), Lütfü Günay (1974-1976), Nuri Abaç (19761982), Zafer Gençaydın (1982-1986), Münip Özben (1986-1992)’dir (BRHD, 2017, 1011).

BRHD Dernek Tüzüğü’nün 3. Maddesine göre, Derneğin amacı ve faaliyetleri şöyledir:
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği; tüm Türkiye’ye dağılmış değerli ressam ve
heykeltıraşları bünyesinde toplayarak, bir yandan onların sanatsal verimini artırıcı teşvik
edici tedbirleri araştırırken, bir yandan da plastik sanatlar sevgisinin memleketimizde
yayılmasına ve Türk sanatının içeride – dışarıda tanıtılmasına çalışır. Dernek bu amacı
gerçekleştirmek için; çalışmalarda bulunur, yurt içinde çeşitli yerlerde karma sergiler açar ve
Dernek Üyesi olan sanatçıların sergilerini destekler. Sanat eğitimi ve öğretimi yoluyla
yayınlar yapar, konferanslar, film gösterileri düzenler, yurt içinde ve dışında devletçe
açılacak sergilere dernek üyesi sanatçıların geniş ölçüde katılabilmelerini sağlamaya ve resmi
jürilere temsilci gönderebilme hakkını sağlamaya çalışır. Devlet dairelerinin, İktisadi Devlet
Teşekülleri’nin, bankaların eser satın alma fonlarının yerinde ve değerli sanat eserlerine sarf
edilmesi için ilgililer nezdinde teşebbüste bulunur ve uyarıcı rol oynar. Kamu yapılarında
belirli bir oran içerisinde, sanat eserlerine yer verilmesini öngören tasarının kanunlaşması
yolunda girişimlerde bulunur (BRHD, 2020).

BRHD’nin bu yıllarda gerçekleştirdiği önemli sanat faaliyetlerinden biri, halkı sanat eseri
almaya yönlendirmek amacıyla düzenlenen ucuz fiyatlı sergilerdir. Sanatçı Nuri Abaç’ın
önerisiyle gerçekleşen bu sergilere Hikmet Onat, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran ve
Vecih Bereketoğlu gibi ünlüler başta olmak üzere hemen hemen bütün ressamlar katılmış
ve eserlerin tümü daha açılış sırasında satılmıştır. Bu gelişme ise sanatseverlerin sanat
eserine sahip olma özleminde olduklarının bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir
(İslimyeli, 1971a, s. 10).

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleşen ucuz fiyatlı sergi ile ilgili olarak Eşref
Üren’in (1971, s. 5) yorumları şöyledir:
Bizde de sanatseverler meceneler belirmeye başladı. Bayan Olcay Akkent, Birleşmiş
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin MEB Güzel Sanatlar Galerisi’nde açtığı ucuz
sergiden galiba beş ya da altı tablo satın aldı. Fiyatlarının en çoğu 500’dü. Kırkı bulan satışın
tümü... Bu ilk teşebbüs olumlu sayılabilir. Profesör Besim Üstünel, o da aldığı tablolarla bir
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Mecene… Emekli Albay Sayın Sabahattin Ergi, koleksiyonunu geliştirme yolunda… Değerli
Aktör Nihat Aybars, resim yaparken bir yandan da resim almakta... Ressam Fethi Arda, o da
aşağı kalır mı hiç... Bu değerli arkadaş da koleksiyonuna, bir yeni Ziya Keseroğlu kattı.

Ayrıca, BRHD Başkanlığı yapmış olan Sanatçı Önder Aydın’dan edinilen bir bilgiye
göre; BRHD’de Genel Sekreterlik yapmış olan Nuri Abaç, sanatçıların eserlerini
Bakanlıklara (MEB ve T.C. Kültür Bakanlığı) satabilmek için çok uğraşmıştır. Hatta Nuri
Abaç MEB’e ve T.C. Kültür Bakanlığı’na, eğer satın alamıyorlarsa bari yarışma
düzenlemelerini

ve

böylelikle

verilecek

mansiyonlarla

sanatçılara

katkıda

bulunabileceğini belirtmiştir (Ö. Aydın ile kişisel iletişim, 06 Temmuz 2019).

Yine Ankara’daki sanat ortamında dikkati çeken bir başka kurum da Türkiye İş
Bankası’dır. 1971 yılında Türkiye İş Bankası Koleksiyonu “1200” civarındadır. Aynı
zamanda banka, MEB dışında Türkiye’de ilk sanat takvimi yapan kurum olma niteliğine
sahiptir ve yayıncılık konusunda da önemli katkıları olmuştur. Bunun yanında banka bu
yıllarda Ankara, İstanbul ve İzmir’de sergiler düzenlemiştir. Özellikle, 05 Haziran 1971
yılında Ankara’da bu kurum tarafından açılan sergiyi, bir günde 1500’ün üzerinde
ziyaretçi ziyaret etmiştir. Orta ve yükseköğrenim gençliği, ziyaretçilerin çoğunluğunu
teşkil etmiştir. Başkent’te düzenlenen bu sergide, 41 sanatçıdan 173 eser sergilenmiştir
(İslimyeli, 1971b, s. 16; Hatipoğlu, 1971, s.22).

Söz konusu sergi hakkında Üren (1971b, s.4):
Elbette resme ve güzel sanatlara büyük ve derin bir sevgiyle eğilecekti. Yüce Atatürk’ün
kurduğu İş Bankası… Bin bir ekonomik ve sınai iş arasında ve iki eli kanda da olsa, sanat
işlerine ayıracak vakit ve nakit bulmuştur sanatsever müessesemiz... Böyle olur Atatürk’ün
izinden yürümek ve ilkelerine dört elle sarılmak... Taviz vermeden ve doğru yolda yürüyen
bu Milli Bankamızı kutlar ve saygı ile selamlarız.

Türkiye İş Bankası’nın yanı sıra Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Garanti
Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Merkez Bankası gibi bankalar koleksiyonlar
oluşturarak, sergiler açarak Türk sanat ortamına katkıda bulunmuşlar böylelikle de
“banka galerisi” kavramının yerleşmesini sağlamışlardır (Çolak, 2014, s. 5).
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1970’li yıllarda sanat alanındaki destek bankaların yanı sıra birbiri ardına açılan kültür
merkezlerinden de gelmiştir. Bu merkezler, hem kendi kültürlerini tanıtmış hem de Türk
sanatçıların eserlerinin sergilenmesine imkân sağlamışlardır. Ayrıca ülkelerindeki
sanatsal gelişmeleri; sergi, panel, konferans ve atölyelerle Türk sanatseverlere aktarmaya
çalışmışlardır. Bu yıllarda iletişim ve seyahat imkânları çok sınırlı olduğundan,
Ankara’daki kültür merkezleri sayesinde dünya sanatındaki gelişmeler takip
edilebilmiştir (Tansuğ, 1995, s.41; A. Celal Binzet ile kişisel iletişim, 04 Temmuz 2019).

Söz konusu dönemde Ankara’da karşılaşılan önemli problemlerden biri de sergi
mekanlarının yetersizliğidir. Bu koşullar içerisinde sanatçılar ve sanata destek verenler,
üretilen eserleri sergilemek amacıyla mekân arayışı içerisine girmişlerdir. Ankara’nın
önde gelen sanat yazarlarından Önder Şenyapılı (Tegin, 2001, s. 41-42) bu arayışlarla
ilgili olarak bir anısını şöyle anlatmaktadır:
İbrahim’in fotoğraflarına bakarken, ortak bir eğilim oluştu. Bu fotoğraflar sergilenmeliydi.
Oluşan eğilimler doğrultusunda çalışmalar başladı. Önce sergilenecek fotoğraflar seçildi.
Sponsorlar bulundu. Gelgelelim sergileme mekânı yoktu Ankara’da… Ya bir ya da iki sanat
galerisi vardı. Onların da programı yüklüydü. Sergiyi nerede açacaktık? Sonunda Atatürk
Bulvarı’nda Türk – Alman Kültür Merkezi’ne komşu Yapı Endüstri Merkezi’nin ardiye
olarak kullanılan bölümü boşaltıldı, temizlendi ve olabildiğince sergi mekânına
dönüştürülerek İbrahim Demirel’in “Orda İnsanlarımız Var Uzakta…” adlı ilk kişisel
fotoğraf sergisi gerçekleştirilebildi.
Sergi mekânı yoksulluğunu yaşayarak öğrenince, Basın ve Halkla İlişkiler Yüksek
Okulu’nda büyükçe bir mekânın sergileme amaçlı kullanımını sağlamak için girişimde
bulunduk. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (AİTİA) Rektörü Onur
Kumbaracıbaşı ve Okul Müdürü Aydın Güven Gürkan, girişimimizi olumlu karşılayıp
olanakları sağladılar. İlk olarak, o zamanki adıyla Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim – İş
Bölümü öğretim üyeleri ressamlar ortak bir sergi düzenlediler oluşturulan mekânda…

Sanatçı Habip Aydoğdu’da da zor koşullar içinde bulunduğu bir dönemde eserlerini
sergilemek amacıyla sergi mekânı arayışına girmiştir. Ancak 1976 yılında sergi mekânı
anlamında, Ankara’da bir Türk Amerikan Derneği (TAD), bir de Vakko Sanat
Galerisi’nin olduğunu belirtmektedir. Bu dönemde Vakko Sanat Galerisi’nin yöneticisi
Gencay Kasapçı’dır. Galeri bir yıl boyunca dolu olduğu için, serginin mümkün
olamayacağını kendisine belirtmiştir. TAD da doludur. En son Or – An Yapı Endüstri
Merkezi Galerisi’nde bir boşluk bulmuş ve sergisini orada gerçekleştirmiştir (Şenyapılı,
1989, s. 66).
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Bu on yıllık dönemin sonlarına doğru Ankara’daki galericilik ve sanat piyasası ortamı
konusunu kaleme alan Özsezgin (1978b, s.18-21) şöyle önemli tespitlerde bulunmuştur;
1978 yılına gelindiğinde, Ankara’da dört özel galeri bulunmaktadır. Bu galeriler arasında
yer alan “Akdeniz Sanat Galerisi”, önceleri İstanbul’dan gelen konuk sergilerle bir süre
ayakta kalabilmiştir. Nuri İyem ve İbrahim Balaban Sergileri, bu sergilere örnek olarak
verilebilmektedir. Her iki sanatçının yapıtları da, Akdeniz Sanat Galerisi’nde, On Bin
Lira ile Yirmi Bin Lira arasında alıcı bulmuştur. 1978 yılına gelindiğinde galeri
sayısındaki artışla birlikte, özellikle yüksek gelir grubunda sanata olan ilgide artış
gözlemlenmektedir. Bu grup arasında, özellikle izlenilen sanatçıların tablolarını
edinebilmek amacıyla sergileri dolaşanlara sıkça rastlanılmaktadır. Bu dönemde, “resim
piyasası” deyimi basında daha sıkça geçmeye başlamıştır. Evlerin duvarlarını
röprodüksiyonlarla süsleyen aydın kesim de özgün tablo edinmenin önemini daha fazla
kavramaya başlamıştır. Zamanlarını sergi gezmek için ayırmaya başlayanlardan ellerinde
para olanlar ise, sanat eserlerini yatırım aracı olarak görür hale gelmişlerdir. Ankara’da
resim satın alanların; daha çok öğretim görevlileri, üst düzeydeki çalışanlar ve memurlar
olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte Başkent’te, büyük çapta esere sahip olan
koleksiyonerler bulunmamaktadır. Belli bir sayının üzerinde eser biriktirmiş olanlar da
bu birikimlerini koleksiyonculuk bilinciyle ya da yatırım saikiyle değil, saygı duyulur
kişisel bir özveri dürtüsüyle yapmışlardır. 1978 yılında altı yıllık bir galeriye sahip olan
Ertan Mestçi; salt resim pazarlamasını amaçlayan bir özel galerinin, ancak Ankara’da ve
İstanbul’da yaşamının sürdürebileceğini ve en azından uzun süre etkili olabileceğini
belirtmiştir. Ertan Mestçi’nin Galerisi Artisan da ayakta kalabilmek adına giyim – kuşam
ve turistik eşya pazarlaması yapmak durumunda kalmıştır. Ertan Mestçi galerisinde sergi
açan sanatçılardan kira almamış, ancak satılan resimlerden % 25 ile % 30 oranında
değişen bir pay alarak hizmet vermiştir. Bu yıllarda Ertan Mestçi’nin galerisinde açılan
sergilerden Avni Arbaş Sergisi’nde orta büyüklükte bir eser otuz bin Lira’ya, Fikret
Mualla’nın orta büyüklükte bir eseri kırk bin Lira’ya ve Abidin Dino’nun suluboya
resimleri on bin Lira’ya satılmıştır. Vakko Sanat Galerisi’nde açılan Bedri Rahmi
Eyüboğlu Sergisi’nde ise, asıl amaç sanatçının eserlerini tanıtabilmek olarak
öngörülmüştür. Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisi’nde de, benzer fiyatlarda olan eserler
alıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştır. Artisan yöneticileri ise, bu durum
karşısında oldukça şaşırmışlardır. Artisan Sanat Galerisi’nde sergisi gerçekleşen Turan
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Erol suluboya resimleri, beş bin Lira ya da altı bin Lira’ya ve yağlıboya resimleri on bin
Lira ile yirmi bin Lira arasında alıcı bulmuştur. Orhan Peker ve Burhan Uygur resimleri
de, aşağı yukarı bu fiyatlardadır. Ankaralı Sanatçı Eşref Üren’in, ilk yıllarında eser
satabilmesi çok güç olmuştur. Eserlerinin büyükçe bir kısmını eşe dosta ve resmi
koleksiyonlara bağışlamıştır.7 Eşref Üren’in eserlerinin kıymeti, ancak 1978 yıllarında
anlaşılabilmiştir. Benzer durumlar, Ankaralı Sanatçılar Cemal Bingöl ve Oya Katoğlu
için de söylenilebilmektedir. Kayıhan Keskinok ve Nuri Abaç ise, daha ziyade İstanbul
çevresinde dikkati çekmektedir. Lütfü Günay’ın Leonardo Galerisi’ndeki sergisinde
eserleri, bin beş yüz Lira ile beş bin Lira arasında satılmıştır. Fethi Arda’nın Vakko Sanat
Galerisi’ndeki eserleri, yedi bin beş yüz Lira civarında değerlenmiştir. Daha genç kuşağa
ait olan Hasan Akın ve Mustafa Ayaz’ın eserleri ise, yaklaşık beş bin Lira ile on bin Lira
civarında değer bulabilmiştir Söz konusu edilen bu belirlemeler; 1978 yılına gelindiğinde
Ankara’da artık eser satışının var olmaya başladığını ve hatta yavaş yavaş da olsa fiyat
oluşumunun gerçekleştiğini, dolayısıyla da erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki sanatçıların
özlemlerinin gerçekleşmeye başladığını göstermektedir. Her ne kadar eser satışlarında
bir ivme kat edilmiş olunsa da yine de istikrarlı bir fiyat düzeninden söz edebilmek
mümkün değildir.

2.4.2.

1980-1990 Dönemi

Türkiye 1980’li yıllara bir başka askeri darbeyle girmiştir. 12 Eylül 1980 yılında
gerçekleşen bu militarist müdahale sonucunda toplumun başta bilim insanları,
düşünürleri, aydınları, öğrencileri olmak üzere birçok kesimindeki insanı yargılanmış,
işkenceye uğratılmış, hayatına son verilmiş ya da insan haklarına aykırı başka
davranışlara maruz bırakılmıştır (Şenyapılı, 2012, s.6). Böylelikle aşırı siyasallaştığı
kanaatine varılan bir toplum tedip edilmeye çalışılmıştır (Kahraman, 2013, s.43).

7

BRHD Başkanı Önder Aydın; 1970’li yıllarda Eşref Üren’in ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını ve resimleri
heba olmasın diye BRHD Başkanı Turan Erol’un önerisiyle Yönetim Kuruluna eserlerin BRHD tarafından
satın alınması ya da belirli kurumlara satılması için girişimlerde bulunulması yolunda karar almıştır. Bu
dönemde Üren’in telefon numarası ve ev adresi belirtemeyecek durumda olduğu da, evrak üzerinde
gözlemlenmiştir. Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: Ek.11: Önder Aydın’la Kişisel İletişim.
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Bu sürecin ardından eğitim alanındaki yapılanma da tamamlanmış, 1981 yılında Yüksek
Öğretim Kurulu (YÖK) kurularak sakıncalı bulunan öğretim görevlileri görevlerinden
uzaklaştırılmış ve sistem tek elden kontrollü bir hale ulaşmıştır (Yılmaz, 2016, s. 155180).

Bu yıllarda ülkede uygulanan ekonomi politikaları gereğince ithal ikameci model yerini,
ihracata dönük serbest piyasa rejimine bırakmış; devletin ekonomideki rolü küçülmüş,
holdingleşme artmış; altyapı, haberleşme ve ulaştırma alanlarında büyük yatırımlar
yapılmış ve turizmin ciddi bir gelir sektörü olması için adımlar atılmış; bütün bu çabalara
rağmen enflasyon düşürülememiş, gelir dağılımı orta ve alt sınıf aleyhine bozulmuştur
(Oral, 1985, s.2-3; Bora, 2005, s.597-598; Şenses, 2017, s.88).

Bahsedilen politikalar sonucunda oluşan toplumsal ortamda, resmi ideoloji ile burjuva
ideolojisi arasında bir paralelliğin söz konusu olduğunu belirten Boratav (1987, s.127) bu
doğrultudaki sosyo-ekonomik çözümlerini şöyle yapmıştır:
Böylece bu yıllarda sol siyasi akımların susturulduğu ve örgütlü ve sendikal mücadelenin felce
uğradığı bu ekonomik ve siyasi kriz döneminde özellikle kentli emekçilerin saflarında, önceki
dönemde kök salmaya başlayan sınıf bilincinin ve yeni yeni filizlenmeye başlamış bir kentli işçi
sınıfı kültürünün hızla aşınmaya başladığı gözlemlenmektedir. Bu aşınma; bireyselleşme, dine
sarılma ve toplumsal yaşam odağının, iş yerinden ve üretimden mahalleye, semte, semt (veya kent)
takımlarına ve aile içine kayması gibi eğilimler içinde ortaya çıkmaktadır. Kriz koşullarında emeğin
ve işçiliğin maddi ve manevi değerlerinin hızla gerilemesi, emekçi sınıfların saflarındaki küçük
burjuva yaşam biçimlerinin ve bunların ideolojik yansımalarının gelişmesi için uygun ortamlar
yaratmıştır.

Bu dönemde halk baskı dönemi koşullarını, doğulu/taşralı kimliğin yeniden
keşfedilmesini, tüketim toplumunun getirilerini, medya ve reklamlarla gelen bolluk
manzaralarını, seçkinciliğin bastırdığı şeylerin geri dönüşünü ve bu imkanların vaad
ettiklerini aynı anda ve çok kısa süre içerisinde yaşamıştır (Gürbilek, 1992, s. 15). Ayrıca,
hızla gelişen kentleşme sürecinde kentler kendi kültürlerini yaratmış, gecekondulaşmayla
birlikte arabesk kültürü yaygınlaşmıştır (Oral, 1985, s.2-3).

Liberal hedeflere hizmet eden Özal hükümeti döneminde oluşan yeni kent soylu sınıfa
ilişkin önemli ipuçlarını yakalayan Kahraman’a (2007, s. 47) göre:
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Burjuvazi Türkiye’de ilk kez bu tarihlerde sonrasında devletten kopmuş ve hiç değilse belli
bir özerklik kazanmıştır. Piyasa ekonomisi uygulamaları içinde, kendisini daha da (niceliksel
anlamda) büyütmek olanağını bulmuştur. Güçlenen, bağımsızlaşan ve sınıfsal bilincine varan
burjuvazinin, kendisine özgü bir kültür anlayışını devreye sokması ise kaçınılmazdı. Kent
kültürünün yeniden keşfedilmesi, yemek kültürünün Osmanlı Mutfağı’na dönülerek yeniden
hatırlanması ve antika koleksiyonculuğu üstünden kültürel nesnelerle yeni bağların
kurulması sonucunda bu duyarlılık canlanmıştır. Kısacası belki yeterince yerleşik olmayan
burjuvazi, kente yönelik bir kültürün ögelerini bilincinde dönüştürmeye koyulmuştu. Kent,
varoşlarıyla ve yeraltı dünyasıyla edebiyata girmiştir ve bu önemli bir göstergedir. Dil;
önceden belirlenmiş eksenlerinden kaydırılmış, argoyla ve marjinal dillerle bütünleşmiş ve
Osmanlı kültürünün üstüne oturduğu dünya görüşünün dolayımlarında gelişmiş sözcüklere
yönelmiştir. Bunlar, yeni bir edebiyat anlayışının üretilmeye başlandığını gösteren ilginç
göstergelerdir…Türkiye, geç modern dönemlerde kendi dışında yaşanan gelişmelere bağlı
olarak ve daha da dramatiği doğrudan doğruya modernitenin iç dönüşümleri sonucunda bu
noktaya taşınmıştır.

Öte yandan, 1983 yılında iktidara gelen Özal hükümeti muhafazakar, milliyetçi ve
İslamcı yaklaşımlarıyla modernizmin sonunu bilinçli bir şekilde getirmiş, küreselleşen
dünyada yenilikçi ve dindar bir tutum sergilenmiştir. İktidar partisi, her türlü sosyal
kümeyi kucaklayan çok kültürlü politikalarıyla ve çoğulcu yapıya sahip çıkarak
Türkiye’nin dünya uygarlığına katkılarını açıklamıştır. Özel hükümetinin bu şekilde
kurgulanan politikaları doğal olarak kültür sanat yaşamındaki değişimleri de belirlemiştir
(Yasa Yaman, 2011, s.132-133).

1980’li yıllarda Avrupa ve Amerika’da sosyal bilimlerde, kültür ve sanat çevrelerinde
yoğun olarak “ötekilik”, “post – modernizm”, “postkolonyalizm” ve “post – kültüralizm”
gibi kavramlar ve bu kavramların belirlediği kuramlar tartışılmaktadır. Bu kavramlar
1980’lerden itibaren Türkiye’de sanat çevrelerinde de dikkate alınmış ve bu durum yeni
bir sürecin başlangıcı olmuştur (Yasa – Yaman, 2011, s. 124).

Bu bağlamda, Türkiye’de 1980’li yıllarda daha önceki yıllarda başlayan toplumsal
eleştiri, sürreallist imgeler ve kavramlar devam etmektedir. 1950’li ve 1960’lı yılarda
dünyaya gelen bazı sanatçıların ise, toplumsal meselelerden bireysel pratiklere
yöneldikleri ve siyaset dışında, bireysel pratiklerini yansıtan toplumun yasak saydığı
cinsellik ve insanların karanlık yönleri gibi konular üzerine çalıştıkları görülmektedir
(Madra, 1991).
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Böylelikle oluşan kültür sanat ortamında, holdingleşmeyle beraber güçlenen sermaye
grubu imaj ve reklam stratejileri gereğince derneklere, vakıflara, sosyal projelere katılıp
destek vermişler; bu bağlamda sanat eseri toplamış, sanat galerisi açmış, festival ve
etkinliklerde sponsor olmuşlardır (Sülün, 2019, s.66).

Diğer yandan, 1982 yılından itibaren galeri sayısında dikkate değer bir artış olmuştur.
Sanat eseri alımı ve halkın sanata olan ilgisi artmıştır. Fakat özel ya da resmi galerilerde
gerçekleştirilen satışa yönelik yoğun sergi programları çoğu zaman “belli bir bilimsel
temelden yoksun ve düşünsel alt yapıya, güncel bir yoruma oturtulmamıştır”. Bu durum
da sanatçının kendi kendisini yinelemesine, kalitenin düşürülmesine, izleyicisinin eğitimi
ve görme yeteneklerinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açmıştır (Madra, 1982, s.2426; Ayan, 1982, s.32; Sönmez, 2015, s.73).

Galericilik mesleğinde yükselmenin baş gösterdiği bu dönemde toplumdaki burjuva
kesimi resim satın almakla ilgilenmiş fakat entelektüel birikimlerini arttırma konusunda
çaba sarf etmemiştir. Alt gelir grubu ise, müzik ve belirli ölçüde sinema gibi sanat
alanlarına ilgi göstermiş, görsel sanatlarla ilgilenmemiştir. Alt gruba hakim olan kültür
arabesk kültürüdür ve geçmişte sanat piyasasında hâkim olan orta sınıf grubundaki
aydınların egemenlik alanı daralmıştır. Gittikçe pazardan dışarıya itilmeye çalışan aydın
grubu da üst gelir grubunun beğenilerini yönlendirmekle meşgul olmuştur (Oral, 1985, s.
3-4).

Özellikle 1980’lerin ortası ve ikinci yarısına sanatçı cephesinden bakıldığında; başta
atölye kiraları ve malzeme fiyatları olmak üzere yaşam koşullarının zorlaştığı (Kabaş,
1985, s.32); sanatçıların geçinebilmek için ek işlerle uğraştıkları, sanat pazarına
güvenmemeleri

ve

üretim

koşullarının

güçlüğü

gibi

problemlerin

yaşandığı

izlenebilmiştir ( Madra, 1988, s.70-77).

1980’li yıllarda, galerilerdeki sergi faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirilen Günümüz
Sanatçıları İstanbul Sergileri (1980 – 2011), Öncü Türk Sanatından Bir Kesit (1984 –
1988), A – B – C – D Sergileri (1989 – 1992), I. Uluslararası Asya Avrupa Bienali (1986)
ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) I. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri adıyla açılan
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Uluslararası İstanbul Bienali (1987) gibi önemli sanat etkinlikleri dikkati çekmiştir.
Mimar Sinan Üniversitesi’nin 1977 yılından başlattığı ve her iki yılda bir gerçekleşen
“Sanat Bayramı” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Yeni Eğilimler” sergileri de diğer
önemli sanat faaliyetleri olmuştur (Yasa – Yaman, 2011, s. 133 – 134).

Sıkıyönetim döneminin de etkisiyle “1980-1982” döneminde Ankara’da sessiz kalan
aydınlar,

sanatçılar

ve

sanatseverler

kültür

ve

mekânların/etkinliklerin arayışı içerisine girmişlerdir.

sanatı

paylaşabilecekleri

Bu arayış döneminde, daha

sonraki yıllarda faaliyete geçecek olan Galeri Nev’in kurucularından Ali Artun’un
Çağdaş Sahne Kültür Merkezi’ndeki fotoğraf gösterileri, caz dinletileri, edebiyat
söyleşileri, sohbetler, okumalar ve Yeni Türkü konserleri gibi etkinlikleri dikkat
çekicidir. Ayrıca Artun yine bu merkezde“500 Yıllık Bilmece” isimli bir müzik ve görsel
sanatlar gösterisi de sergilemiştir. Bu gösteride 15. yüzyıldan itibaren sanat tarihinde yeri
olan eserler ve dönemlerinin müzikleri halkın beğenisine sunulmuştur. Plaklar Artun’un
bir arkadaşı sayesinde TRT’nin diskoteğinden ve dialar da ODTÜ Mimarlık Arşivi’nden
getirilmiştir. Dialar konusunda Artun’a, Sanatçı ve Öğretim Üyesi Jale Erzen yardımcı
olmuştur. Çok beğenilen bu etkinlik bir müddet sonra sıkıyönetim tarafından bir
bahaneyle kapatılmıştır (Pektaş, 2017, s. 92-93).

1980’li yılların başlarında çok az olan galeri sayısı (4-5 civarı) (Karaesmen, 1984a, s.52)
1982-1984 yıllarında çok ciddi artış göstermiştir. Karaesmen, 1982 yılının Mart ayında
galeri sayısının 30’a yaklaştığını (Karaesmen, 1982, s.26); 1984 yılında ise plastik
sanatlar açısından son on beş yıllık dönemde en hareketli yılın yaşandığını belirtmektedir
(1984, s.56).

1980’li yılların başlarından itibaren Ankara’da sanat galerileri yalnızca sanat eserlerinin
takip edildiği/izlendiği mekânlar değil aynı zamanda bir sosyalleşme ortamı olarak da
değerlendirilmiştir (Altuğ, 2014, s.521). Erzen’in (1981, s. 14) aktardığına göre; sanat
ürünlerinin görünüşünde pek büyük yenilikler yaşanmamış olunsa da yeni isimler, yeni
köşeler ve sergi açılışları, ilişkilerin pekiştirildiği bir sanatsever toplum geliştirmiştir.
Yoğunlaşan ilgi galeri işlevlerini de resim butiği, çay sohbeti, magazin, kitap satışı ve
sanat eleştirisi gibi doğrultularda çeşitlendirmiştir. Ancak, Şenyapılı (Altuğ, 2014, s.521)
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bir müddet sonra bu sosyal buluşmaların sanata katkısının giderek azaldığını, önceliğin
yeme içmeye verildiğini de dile getirmiştir.

Bu yıllarda Urart ve Tanbay Sanat Galerileri’nde galeri yöneticiliği yapmış olan Nuran
Terzioğlu da Ankaralı sanat izleyicisini şöyle anlatmaktadır:
Ankara’da sanata müthiş bir saygı duyulur. Bir mabede gider gibi, özel olarak hazırlanarak
gider insanlar sergi görmeye. Öğrenci profilinin de sanata yaklaşımı farklıdır. Ankara’da
öğrencilerin galeriye girmeden önce uzun uzun ayakkabı temizlediğine şahit oldum.
Ankara’daki izleyici; gördüğü sergiye dair mutlaka soru sorar, fikrini belirtir ve danışır.
Açılışlar önemsenir, herkes hazırlık yapar ve kısacası sanat çok ciddiye alınır. Ankara’nın bir
edebi vardır ve galerilerde sanata dair ne varsa konuşulur; edebiyat, sinema, tiyatro… (Ateş
ve diğerleri, 2019, s. 120-121).

1985 yılına kadar Ankara’da sanat piyasası son derece canlıdır. Devletin eser satın
almadığı bu dönemde, özellikle iş insanları, bürokratlar, öğretim üyeleri, doktorların eser
satın aldıkları ifade edilmektedir (A. Celal Binzet ile kişisel iletişim, 04 Temmuz 2019;
İ. Akdeniz ile kişisel iletişim, 23 Temmuz 2019 ). A.Celal Binzet’in (A. Celal Binzet ile
kişisel iletişim, 04 Temmuz 2019) aktardığına göre; bazı bürokratlar, birikimlerinin
faizleriyle ve taksitli eser satın alabilmektelermiş. Sanatçı Önder Aydın da; ev
kadınlarının döviz günü birikimleriyle o dönemlerde eser satın aldığını aktarmaktadır (Ö.
Aydın ile kişisel iletişim, 06 Temmuz 2019). Bu dönemde taksitli eser satışı
gerçekleştirmek, sanat izleyicisine eser satın alma alışkanlığı kazandırma yöntemlerinden
biri olarak görülmüştür (F.Bölükbaşı Tuna ile kişisel iletişim, 03 Temmuz 2019;
İ.Akdeniz, ile kişisel iletişim, 23 Temmuz 2019).

Bu yıllarda artan galeri sayısıyla birlikte galerilerin ziyaretçileri de artmış, gençler de
galeri ziyaret eder olmuşlardır. Özgün baskı satışları artmış, seramik ve heykele henüz
ilgi yoktur (Şenyapılı, 1989. s.17; Altuğ, 2014, s.519).

Ankara Leonardo Sanat Galerisi kurucusu Füsun Anıt’ın da (Füsun Anıt ile kişisel
iletişim, 20 Mayıs 2020) söz konusu dönemde sanat ticaretindeki deneyimleri de dikkat
çekicidir:
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Özellikle 1979 – 1985 yılları arasında Ankara sanat piyasası, birçok sanatçıyı ve biz
galericileri son derece şaşırtan ve mutlu eden bir düzeydeydi. 40 yıllık dönemimde, hiçbir
zaman bu düzeye ulaşmadı. Her yıl tablo fiyatları (1993’e kadar), dolar artışının üstünde artış
gösterdi. Eserler alıcı sınıfın hem heyecanı hem de yatırımı oldu. Elli tablo ile sergi açan
Necdet Kalay’ın, istek üzerine altı resim daha yollaması ve toplam elli altı resim satması…
Bir başka yıl otuz dört resim satarak Habip Aydoğdu’nun o yıl en çok tablo satan sanatçı
olduğunu, Mahmut Tali Öngören’in basında yayımlanan yazısı ile duyurması… O yıllarda
en az satış yaptığım zamanlarda dahi, yirmi iki tablonun altına düşmememiz… Bütün bunlar
ve özellikle on beş günde bir yeni sergi açtığımız o dönem, bir satış rekorunun kırıldığının
ve var olan piyasanın ve ilginin göstergesidir.

Böylesine talebin olduğu bir piyasada bir müddet sonra fiyatların arttığı (Altuğ, 2014,
s.519), sanatçıların piyasa ihtiyaçlarına göre resim yapmaya başladığı, sanat izleyicisinin
beğenilerinde de karışıklığa yol açıldığı ve Ankara sanat piyasasının adeta bir pazar
yerine döndüğü de Gafuroğlu tarafından (Anonim, 1988, s.49) belirtilmiştir.

1980’li yılların ortalarında, banka galerileri sayılarında da artışa şahit olunmaktadır.
Karaesmen (1985, s. 44) bu galerileri; sürekli etkinlik göstermeseler de fiziki koşulları
itibariyle yeterli, ancak kültürel aktarımları açısından “fiyasko” olarak görmektedir. Bu
yılda açık olan özel galeriler ile ilgili olarak da Karaesmen (1985, s. 44), aşağıdaki
belirlemelerini paylaşmaktadır
Özel galeriler, çoğunlukla mekânlarını turistik eşya, iç mimari ve el sanatları ürünleri,
mobilya satışı ya da son yılların gözde eğilimi gereğince monden kafe vb. gibi etkinliklerle
paylaştırarak sergiliyorlar… Sadece üç özel galeri salt sanatsal sergilemeyle yetiniyor. Ama
mekân paylaşımı yapanlar dâhil; sergilediği sanatçının kim olduğunu ya da yıllık sergileme
programını bilen ve hatta ötesinde köklü plastik sanat kültürüne sahip olan ya da sahip olmasa
bile belli bir iyi niyetle ufak tefek bilgi sentezleri yapabilen ve belli bir kişisel beğeniye sahip
çoğunlukla sevimli hanımlardan oluşan sorumluları karşınıza dikebiliyorlar. İşi daha ciddiye
alıp sanat dünyasının içinden dostlarını ya da profesyonel danışmanlarını kullanarak, bir
genel sergileme düzeyini korumaya özen gösterenleri de oluyor.

Bazı Ankara galerileri, 1980’li yılların ikinci yarısından sonra tıpkı basım üretimine ve
yayıncılık faaliyetlerine de başlamışlardır. Bu faaliyetleri dönemi itibariyle önde ve farklı
bulan Karaaesmen (1986, s. 63) yorumlarına şu sözlerini eklemektedir:
Ankara, bir süredir plastik sanatlarla bağlantılı kültür tüketimi biçimlerine yeni ve ilginç
boyutlar getiren çabalara sahne oluyor. Dünya ve Türk resim arşivlerinden; röprodüksiyon
(tıpkı basım) ve kısmen küçültülerek basılıp çoğaltılmış resimler, çeşitli yabancı ülkelerde
olduğu gibi, Türkiye’de artık çok makul fiyatlarıyla alıcı da buluyor. Dost Sanat Ortamı
Galerisi, bu girişimi başlattı. Yabancı kaynaklardan getirtme yoluyla, beş yüz kadar değişik
yapıtı pazara düzenli bir biçimde sundu.
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Ayrıca kasım ayı sonuna doğru, dünyaca ünlü (ama hiç kusura bakılmasın sergi
davetiyesindeki “yaşayan efsaneler” tanıtımının biraz da abartmalı olduğunu düşündürterek)
bazı ressamların sergi afişlerinden oluşan bir çoğaltılmış bir yapıt sergisi düzenleyecek.
Ankara’nın en yeni galerisi Oluşum Sanatevi, bu alana anlamlı bir katkı daha getirdi.
Tıpkıbasım işlemlerini Türkiye’de yaparak Oluşum Sanatevi; aynı zamanda önce Celile –
Hikmet Hanım’ın resimlerinin de bir sergiden sonra, Bedri Rahmi’yi anma sergisiyle
sergileme etkinliklerine başarıyla girdi. Nev’cilerin pırıl pırıl sürdüregeldikleri yüksek
düzeyli sanat broşürü ve kitabı basma işine, Artist Galerisi’nin bu tür kitapların renkli
baskılarını yapma yolundaki iyi niyetli girişimi de eklenince, Ankara tüm bu işlerde Türkiye
çapında bir odak noktası oluşturma yolundadır.

Bu yılları anlatırken üzerinde durulması gereken bir başka konu da Sanatçı Öğretim
Üyesi Jale Erzen tarafından çıkarılan “Yeni Boyut Plastik Sanatlar Dergisi”dir.
Dönemin sanatçılarıyla yapılan röportajlara, sanat yazılarına yer veren bu dergi son
derece güç koşullarda yayınlanmıştır. Bu süreçle ilgili olarak Erzen (Pektaş, 2017,
s. 76 – 77):
O yıllarda bilgisayar yoktu. Ben derginin maketini elimde hazırlar ve matbaaya Sinan
Torunoğlu’na yollardım. Dergi çıkınca da, bir kısmımız Ankara’da dağıtırdık. Ben de
dergileri arabama yükler, İstanbul’da eski öğrencilerimle bayi bayi dolaşır dağıtırdım. O
günlerde bugün olduğu gibi binlerce gazete bayii yoktu. Ama Hür Dağıtım ve Gameda,
dağıtmak için inanılmaz zorlayıcı koşullar koyuyor ve parayı ancak ilk aydan sonra
ödüyordu. Bugünkü gibi büyük dergi ve gazete sponsorları da yoktu. Her işi kendimiz
yapıyorduk ve ben bütün yazıları imzasız yazıyordum. Maalesef bu ağır koşullarda, ancak
dört yıl yaşayabildik. Ama bu yıllar boyunca hiç aksatmadık

Yine Ankara’da düzenlen bir başka önemli ve dikkat çekici sanat etkinliği de I.
Uluslararası Asya – Avrupa Sanat Bienali’dir (02 Mayıs 1986).” Etkinlik, Ankara Resim
ve Heykel Müzesi’nde açılmıştır. Sergi’nin amacı; plastik sanatlar alanındaki önemli
sanat eğilimlerini ve çağdaş sanatın gelişmesine katkıda bulunan ülkelerin sanatçılarının
seçkin sanat eserlerini bir arada sergileme ve karşılaştırma imkânı sağlama ve sanatın
birleştirici diliyle dünya ülkeleri arasında ‘dostluk ve barış’ ilkelerine bağlı bir ortam
oluşturmak” olarak ifade edilmektedir Türkiye’de o güne kadar yapılmış en büyük ve
geniş sanat organizasyonu olduğu belirtilen Bienal’e; Arnavutluk, Cezayir, Çin Halk
Cumhuriyeti, Fransa, Hindistan, Irak, İran, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC), Macaristan, Polonya, Romanya, Suudi Arabistan, Türkiye ve
Yugoslavya olmak üzere “18” ülke katılmış ve bine yakın eser sergilenmiştir. Resim,
Özgün Baskı, Heykel ve Seramik dallarından oluşan Bienal’de, Cumhurbaşkanlığı
Atatürk Sanat Ödülleri, Başbakanlık Dostluk ve Barış Ödülleri, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Asya Avrupa Sanat Ödülleri ve Türk Ocağı Resim ve Heykel Müzesi Osman
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Hamdi Sanat Ödülleri olmak üzere 4 grup ödül ile jüri özel ödülleri (mansiyon)
konulmuştur (Gültekin, 1986, s. 6 – 11).

Bienal’de, toplam “16” ödül ve “7” mansiyon dağıtımı yapılmıştır. Galeri Bölümü’nde
yer alan Türk sanatçıları; “14” ressamın “56” tablosu, “5” özgün baskı sanatçısının “20”
yapıtı, “5” heykel sanatçısının “19” heykeli ve “6” seramik sanatçısının “39” seramik
yapıtı olmak üzere, toplam “134” yapıt bu Bienal’de temsil edilmiştir. Resim dalında
sergiye katılan Türk sanatçıları: figüratif resimde Balkan Naci İslimyeli (1947), yarı soyut
resimle Erol Akyavaş (1932) ve Ömer Uluç (1931), dışavurumcu soyut resimle Burhan
Doğançay (1929), Erdal Alantar (1932), Âdem Genç (1944), Zafer Gençaydın (1941),
Yusuf Taktak (1951), yeni dışavurumcu resimle Bedri Baykam (1957), Şenol Yorozlu
(1950), Mustafa Ata (1945), dışavurumcu soyut resimle grafiti akımını birleştiren
Mehmet Gün (1956) ve kavramsal sanat anlayışıyla Serhat Kiraz (1954) olarak
sıralanabilmektedir (Gültekin, 1986, s. 6-11).

Özgün baskı dalında sergiye katılanlar arasında; Mürşide İçmeli (1930), Asım İşler
(1941), Fevzi Karakoç (1947), İsmail Türemen (1942) ve Süleyman Saim Tekcan (1940)
yer almaktadır. Seramik sanatı alanında, Türkiye iki ödüle layık bulunmuştur. Birincisi,
Cumhurbaşkanlığı Atatürk Sanat Ödülü’dür. Bu ödüle layık bulunan sanatçı, Attila
Galatalı’dır. Bu alanda Başbakanlık Dostluk ve Barış Ödülü alan diğer sanatçı Melike
Abasıyanık Kurtiç’dir. Bienal’e katılan Türk heykel sanatçıları da; Teoman Germaner
(1934), Koray Ariş (1944), Seyhun Topuz (1942), Füsun Onur (1937) ve Remzi Savaş
(1947) olarak ifade edilmektedir (Gültekin, 1986, s. 6-11).

Bienal kapsamında ayrıca, bir de “Çağdaş Türk Sanatı Sergisi” düzenlenmiştir. Çağdaş
Türk Sanatı Sergisi, 3 Mayıs 1986 tarihinde Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
salonlarında açılmıştır. Çağdaş Türk Sanatı Sergisi; “94” resim ve özgün baskı resim ile
“11” heykel ve seramik olmak üzere, toplam “105” yapıttan oluşmuştur. Çağdaş Türk
Sanatı Sergisi’ne; Cumhurbaşkanı Kenan Evren, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı
Mükerrem Taşçıoğlu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Oluş Arık ve
Müsteşar Yardımcısı Aytuğ İzat ile Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Rahmi
Gemici ve Galeriler Müdürü İlhan İlik katılmışlardır. Sergide yapıtı bulunan sanatçılar;
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Oya Kınıklı, İhsan Çakıcı, Mürşide İçmeli, Güler Akalan, Nuri Abaç, Bahattin Akay,
Bünyamin Balamir, Fadime Baltacıoğlu Salman, Fatma Eye, Mübeccel Siber, Kadrünisa
Aydemir, Yüksel Bingöl, Vedat Can, Söbütay Özer ve Osman Zeki Oral olarak ifade
edilmektedir (Gültekin, 1986, s. 6– 11).

Yahşi Baraz tarafından Halil Bezmen’in desteğiyle 1989 yılında Atatürk Kültür
Merkezi’nde açılan bir başka sergi de sonuçları itibariyle dikkat çekicidir. Bu sergiye,
Burhan Doğançay, Adnan Çoker, Güngör Taner, Mustafa Ata, Ferruh Başağa ve Bedri
Baykam gibi sanatçılar katılmıştır. Baraz bu sergiyi, Ankara’nın göreceği en güzel
sergilerden biri olarak nitelemektedir. Ancak sergi ilgi görmemiş ve hiçbir şey
satılmamıştır. Üstelik bir de sergi, dönemin eleştirmenlerince olumsuz nitelenmiştir.
Baraz’a göre, Ankara o zaman farklı bir estetik anlayışına sahiptir. Turan Erol, Eşref
Üren, İbrahim Çallı, Şeref Akdik, Hikmet Onat, Yalçın Gökçebağ, Necdet Kalay,
Hüseyin Yüce ve Nuri Abaç gibi sanatçılar ilgi görmektedir ve bu nedenle açılan sergi
yadırganmıştır (Baraz, 2019). Ankara’daki sanat çevresini muhafazakâr olarak
değerlendiren Mestçi ise; o dönem Ankara halkının henüz soyut resme alışık olmadığını,
bu konuda Gazi Eğitim Enstitüsü ile Akademi Hocaları arasında yaklaşım farkı olduğunu
ve Yahşi Baraz’ın sergisinin de bu nedenle başarılı bulamadığını belirtmektedir (Mestçi,
2019).

1980’li yılların sonlarına doğru yaşanan ekonomik krizler birçok Ankara galerisinin
kapanmasına ya da İstanbul’a gitmelerine neden olmuştur (Berk ve Özsezgin, 1987, s.
49). Bu şekilde bir daralma yaşayan galericiliği ve sanat piyasasını değerlendiren Tüm
Sanat Galericileri Derneği Başkanı Taylan Tegin (2001, s. 59 – 60) şu açıklamalarda
bulunmuştur:
Galericiliğin etkilendiği birçok olumsuzluklar da, aynı dönemde filiz vermeye başlamıştı.
Orta direk kayboluyor ve sanatçılar büyük bir bocalamayla pazar ekonomisiyle tanışıyorlardı.
Yazılarıyla piyasayı yönlendirebildikleri sanrısına kapılan bazı eleştirmenler, ürünlerle
ilgilenmeden yayın organlarında kendilerine ayrılan yerleri bir anlamda kiraya vermeye
başlamışlardı. O da yetmemiş, aynı kişiler ilişkide oldukları sanatçıların sergilerini bazı
galerilere yönlendirerek karşılığında satıştan pay istemeye de başlamışlardı. Bu olumsuz
gelişmelerde, bazı galericilerin de payı vardı. Sanat adına olumlu kullanma zorunda oldukları
gücü, bir anlamda onlar da sattılar. Bundan büyük paralar da kazandıklarını sanmıyorum.
Bunlara ek olarak; mali alandaki başıbozukluktan yararlanarak sanat ürünlerine sanatla
ilgisiz bazı roller de biçilince, yapay olarak pompalanan sanat pazarı zıvanadan çıkmaya
başladı. Çok dar bir kesime hizmet verilir oldu. Bu başıbozukluk içinde sahte ve kopya
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resimler, abartılı fiyatlar, şişirilmiş faturalar vb. olumsuzluklar ortaya çıkmaya başladı.
Kulağına su kaçan iyi niyetli, ama bilgi ve güven yoksunu alıcılar da haklı olarak uzaklaştılar.
Kendine yol arayan galericiler, ürünlerine yatırım aracı olma boyutunu öne çıkardı. Köşe
dönme kavramının aşılandığı döneme rastgelen bu anlayış, kısa sürede tutmuş ve alıcılar
kendilerine göre birtakım ölçütler geliştirerek, sanat ürünlerini anında yüksek kâr getiren
mallar olarak görmeye başlamışlardı. Bedelini bile ödemedikleri ürünleri daha sergi
bitmeden ve galeri duvarlarında asılıyken yeniden satan birkaç kişinin ortaya çıkması,
başkalarını da benzeri beklentiye soktu. Artık yaşam kalitelerini yükseltecek değil, hemen
para kazanacakları ürünlerle ilgilenen bir kesim oluşmaya başladı. Bu kesimin bir süre sonra
alıcı kimliğinden satıcı kimliğine dönüşümü, yıllardır bu işi düzgün yapma çabasında olanları
olumsuz etkiledi.

1980’li yılların sonlarına gelindiğinde; sanatçıların yurt dışında tanıtılmaları konusundaki
girişimleri sonuçsuz kalmış ve sanat eğitimine ilişkin öneri ve istekler de yerine
getirilmemiştir. Sanat kurumlarına yeterince Devlet desteği yoktur. Uluslararası ortamda
tatmin edici bir sanat kimliği yaratılamamıştır. Yayın ve iletişim organları da sanat
tanıtımı konusunda üzerine düşeni yapamamıştır. Etkin yayın organı televizyon ise sanat
ve el sanatını birbirine karıştırırcasına yayınlar yapmaktadır. Kağıt ve basım maliyetli
olduğu için sanatçıların tanıtım katalogları ve materyalleri yapılamamıştır “Sanat
kurumları arasında dayanışma yerine, anlamsız yarışma ve hizipçilik egemendir. Sayıları
çoğalan galerilerin büyük bir bölümü bağlı oldukları kuruluşlara saygınlık ve reklam
sağlama amacı gütmekte, bir bölümü sıradan sanat yapıtları pazarlamasını üstlenmekte
ve ancak küçük bir bölümü uluslararası ölçütlerde galeri anlamı taşımaktadır”(Madra,
1987, s. 60 – 62).
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3. BÖLÜM
ANKARA SANAT GALERİLERİ’NDEN BİR SEÇKİ (19701990)
Bu başlık altında, Ankara’da 1970 – 1990 yılları arasında faaliyette bulunmuş bazı
galeriler incelenmiştir. Şüphe yok ki 1970 – 1990 yılları arasında Ankara’da faaliyet
göstermiş olan galeri sayısı bu başlık altında yer alanlardan çok daha fazladır. Tez
kapsamına detaylı bir şekilde alınan galeriler, Ankara sanat hayatında hatırı sayılır etkiler
bırakmış ve bilgi ve belgelerine ulaşılabilmiş galerilerdir. Bu kapsama alınamayan
galeriler ya haklarında detaylı bilgiye ulaşılamamış yahut da aktif oldukları dönem çok
kısa olduğundan sınırlı etki yaratmış galerilerdir.

Ayrıca, 1995 yılına kadar, Ankara’daki sanat galerilerini temsil eden bir meslek birliğine
rastlanmamaktadır. Bu yılda, 1980’li yıllarda Ankara’da faaliyet gösteren bazı galerilerin
kurucuları “sanat galerilerini temsil eden” bir meslek birliği kurmaya karar vermişler,
“Tüm Sanat Galerileri Derneği”ni kurmuşlardır. Derneğin kurucuları; Ali Artun, Z. Meriç
Çankaya, Ü. Selvin Gafuroğlu, Selda E. Güllü, Zerrin Özdemir, Ö. Faruk Sade ve O.
Taylan Tegin’dir. TÜSGAD’ın genel amacı, aşağıda ifade edilmektedir:
Plastik sanat ürünlerinin topluma sunulduğu ortamları yaratan sanat galerilerinin ve
galericilerinin

mesleki

birliğini

oluşturarak

plastik

sanatların

tanıtılmasını,

yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak; sanatçılar ve ürünleriyle, sanat alanında
faaliyetleri bulunan resmi ve özel kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirerek ülkemizde
koleksiyonculuğun, müzeciliğin ve sanat tarihi çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmak;
meslek etiğinin tanımlanması için gerekli çalışmaları yürütmek; üyelerinin mesleki,
ekonomik, yasal ve sosyal çıkarlarını eşit olarak temsil etmek, korumak ve ilerletmek; plastik
sanatların tanıtım ve pazarlanmasında, ortamın sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında etkin
olmak; sanat galerileri arasında ilke birliği sağlamak, bunu yaparken sanatçıların ve galeri
hizmetlerinden yararlananların çıkarlarını kollamak.

Derneğin faaliyetleri de şöyledir:
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3.1. Genel amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili Kurum ve kişiler nezdinde girişimlerde
bulunur, plastik sanatlar dalında faaliyetlerini sürdüren diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği
yapar, basın yayın organlarıyla sürekli ilişki içinde olur.
3.2. İlgili Makamlardan izin alarak uluslararası kültür alışverişi, halkların birbirini barış
içinde daha iyi anlayabilmesi için çalışma alanıyla ilgili her türlü uluslararası girişimde
bulunur, bunun için gerekli uluslararası örgütlere üye olur ve işbirliği yapar.
3.3. Plastik sanat eserleriyle ilgili tüm bilirkişilik hizmetlerini yapar ve bu konuda tek yetkili
olmaya çalışır.
3.4. Sahte plastik sanat eserlerinin üretim ve pazarlanmasını, kopya eserlerin ise kaynak ve
üretici göstermeden pazarlanmasını önlemek ve bunu yapanların teşhir edilmesi ve en ağır
biçimde cezalandırılması için her türlü çabayı gösterir.
3.5. Üyeler arasında haksız rekabet ortamının doğmasını önleyici tedbirler alınmasına çalışır.
3.6. Dernek amacına uygun seminer, panel, konferans, açık oturum, söyleşi, sohbet
toplantılar, kurslar, geziler, şenlikler, müzayede ve fuarlar düzenler, yayın organları çıkarır
ve her türlü sosyal faaliyette bulunur (TÜSGAD, 2020).

TÜSGAD’ın kuruluş aşamaları, TÜSGAD kurucularından olan Taylan Tegin (2001, s.
60 – 61) tarafından şöyle anlatılmaktadır :
Yanlış gidişe dur demek isteyen birkaç meslektaşımla bunun yolunun örgütlenmekten
geçtiğine karar vererek, Tüm Sanat Galerileri Derneği’ni kurma çalışmalarına giriştik. Yurt
dışındaki

benzeri

kuruluşlardan

istediğimiz

belgelerin

çevirisini

yaptık.

Kendi

deneyimlerimizden çıkarttığımız sonuçları ekleyerek bir tüzük oluşturduk. Gelgelelim
kurulma başvurusu sırasında, tüzükte olması gereken unsurların bizde yasayla belirlendiğini
öğrendik. Biz de tüzük için öngördüğümüz birçok maddeyi ileriki bir tarihte meslek kuralları
adı altında toplayarak tüzüğün ayrılmaz (ama ne yazık ki işlemeyen) bir parçası yaptık.
Dernek merkezi olarak gösterdiğimiz adresin tapusundan, otuz yıl önce üniversite olayları
sırasında yalnızca gözaltına alınmış olduğu için, arkadaşımızın kurucu üye olamayacağı gibi
bürokratik engelleri aşmak zorunda kaldık. Arkadaşımız da, o zamana kadar kendinin bile
bilmediği bu abukluktan da böylece kurtulmuş oldu hiç değilse…
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3.1. SANAT SEVENLER KULÜBÜ (1948)

Sanat Sevenler Kulübü (Sanat Sevenler Derneği), 1948 yılında Alp Doğan Şen, Erol
Berkmen, Vedat Tanır ve Ertuğrul Güneyman tarafından Ankara’da kurulmuştur. Sanat
Sevenler Derneği’nin 22 Mart 1952 tarihli ve 1 sayılı ilk Yönetim Kurulu toplantısında
şu ifade yer almaktadır: “Biz ve sonrakilerin, gayelerimizi gerçekleştirmek yolunda
çalışmalarımızın hayırlı neticeler doğurması hepimizin en büyük arzusudur.” (F. Onur
Sezer ile kişisel iletişim, 08 Mart 2020).

Kültür ve sanat konularını seven kurucular; 1948 yılında Sanat Sevenler Kulübü’nü
kurarken, Ankara’nın genç Cumhuriyet’in salt siyasal başkenti olmasından öte, aynı
zamanda sanat ve kültürün de başkenti olması idealinden yola çıkmışlardır. 26 Ocak 1948
yılında Sanat Sevenler Kulübü olarak kurulan kuruluş, 1952 yılında Sanat Sevenler
Derneği adını almıştır. Sanat Sevenler Derneği yaptığı etkinlikler göz önüne alınarak,
Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.11.1967 tarihi itibariyle “Kamuya Yararlı Dernek” statüsü
elde etmiştir. Sanat Sevenler Derneği; 1 Nisan 1982 tarihinde tüzüğünü değiştirmiş ve
“Sanat Kurumu Derneği” adını almıştır. O günden bu yana da, bu ad altında varlığını ve
etkinliklerini sürdürmektedir (F. Onur Sezer ile kişisel iletişim, 08 Mart 2020).

Kuruluş amacı: “Güzel Sanatları toplum içinde geliştirmek ve yaymak” olarak ifade
edilmektedir. Bu amaç doğrultusunda Sanat Sevenler Derneği,

sanatçılar ile sanat

sevenleri bir araya getirmiş ve sanatsal gelişmeleri tanıtmaya, tartışmaya ve
paylaştırmaya yönelik etkinlikler düzenlemiştir. Ayrıca Dernek, güzel sanatların çeşitli
dallarında etkinlikler düzenleyen ve verdiği ödüller ile anılan Ankara’nın en köklü
gönüllü kuruluşlarından olmuştur. (F. Onur Sezer ile kişisel iletişim, 08 Mart 2020).

Sanat Sevenler Derneği’nin ilk mekânı, Ankara’da Konya Sokak’ta Çağla Han içerisinde
küçük bir odadır. Ardından Tuna Caddesi’ne taşınmıştır. Yenişehir’deki bu mekân, o
dönemde 30 Mayıs 1957 tarihli Hayat Dergisi’nde şöyle tanıtılmaktadır:

Bir zamanlar Süreyya’ya koşuldu. Bir zamanlar “Kırk Yedi’ye... Şimdi Ankara’nın en
revaçta yeri, Yenişehir’deki Sanat Sevenler Kulübü’dür. Sanat Sevenler Kulübü’nde
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bambaşka bir hava var. Dekor şahane, rahat ve huzur verici... Üstelik bütün eşya ve bütün
dekorasyon, Türk El Emeği’nin eseridir. Eskiden kalma bir iki şahane parça da mevcut...
Hele kadife üzerine kakma gümüşten bir masa var ki, ecnebiler bu kadar zarif bir parçayı
hiçbir yerde görmediklerini söylüyorlar. Sanat Severler Kulübü, her saatte canlı gruplarla
dolu... Bir köşesi resim sergisini görmeye gelenlerle dolup taşarken, diğer köşesinde hanımlar
cemiyet yararına toplantılar yaparlar. 1952 – 1985 Dönemi’nde Sanat Sevenler Derneği’nin
düzenlediği etkinliklere, Tuna Caddesi’ndeki bu mekân ev sahipliği yapmıştır. Bu
etkinliklere, örnek olarak şu başlıkları verebiliriz. İlk etkinlikleri “Milli Oyunlar ve Türküler
Festivali” olmuş ve sonrasında yıllara yayılan etkinlikler: ocak başı sohbetleri, tiyatro
eleştirileri, açık oturumlar, konferanslar, kitap sergileri ve imza günleri, resim sergileri,
okuma tiyatrosu, tiyatro oyunları, dinletiler, edebiyat ve şiir günleri, balolar, lale geceleri ve
yılbaşı için yapılan Haristan Geceleri olarak düzenlenmiştir (Aktaran: F. Onur Sezer).

Sanat Kurumu Derneği’nde başkanlık yapmış olan Sanatçı İmren Erşen (İ. Erşen ile
kişisel iletişim, 14 Temmuz 2019); o günün koşullarını da değerlendirerek, Sanat Kurumu
Derneği’ni alanında dünyada tek olarak görmek gerektiğini ifade etmektedir. Erşen’e (İ.
Erşen ile kişisel iletişim, 14 Temmuz 2019) göre Sanat Kurumu Derneği; dekorasyonu
çok özel yapılmış, kristal bardaklarla servis yapılan, çiniler ve kilimlerle süslü, piyano
odası bulunan, milletvekilleri ve aydınların akşamları gidip sohbet edebildiği ve kültür –
sanat etkinliklerinin yapıldığı bir mekândır.

Erşen (İ. Erşen ile kişisel iletişim, 14 Temmuz 2019); 1950’li yıllarda öğrenciyken, bu
mekânda tiyatrocuların, sanatçıların ve edebiyatçıların konuşmalarını ve 30 – 40 kişilik
konserler dinlediğini belirtmektedir. Bu temelde de bu mekânın kişisel gelişimine önemli
katkılarının olduğunu ifade etmektedir. Erşen (İ. Erşen ile kişisel iletişim, 14 Temmuz
2019); Sanat Kurumu Derneği Başkanı olmasının ardından yapılan edebiyat – sanat
konuşmalarının kayıtlarıyla bir arşiv oluşturmuştur. Ancak, arşivin akıbetinin ne
olduğunu bilemediğini de ifade etmektedir.

Erşen (İ. Erşen ile kişisel iletişim, 14 Temmuz 2019), Sanat Kurumu Derneği
Başkanlığı’nı yürüttüğü sırada yaşadığı bir olayı şöyle anlatmaktadır:
Osman Zeki Oral bunları kovdu (Devlet Güzel Sanatlar Galerisi), Refik Hoca falan çok
kırıldı, çok üzüldü ve küstüler işte… Ben de o sırada, 76 senesinde Sanat Kurulu Başkanı
oldum. Orası çok çok talebelerin de gittiği bir yer, yani ben içki içmesini, ne bileyim sigara
içerken çay bardağını nasıl tutacağımı fincanı falan orada gördüm ve öğrendim. Şimdi öyle
bir yere başkan olmak ve Sanat Kolu Başkanı olmak çok önemli bir şey… Ondan sonra
dedim, tamam ya ben Eşref Hoca’yı buraya getiririm ve köşeye oturturum. Klasik müzik
seviyor. Evde bir tane pikabım var, aldım ve onu da getirdim, oraya koydum. Güzel de çocuk
koydum başına; habire Bach’lar Beethoven’lar çalıyor, çalışıyor, karikatür yapıyor ve resim
yapıyor. O gelince, başkaları da gelmeye başladı. Arkasından sanat programları yapmaya
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başladım. İstanbul’dan, mesela ne diyeyim Aziz Nesin ve Nusret Hızır burada, bir sürü…
Bedrettin Cömert, hepsi, tiyatrocuların hepsi geldi.

Sanat Sevenler Derneği 1985 yılında Tuna Caddesi’ndeki mekânından, o mekânın
bulunduğu binanın yıkılacağı gerekçesi ile ayrılmak zorunda kalmıştır. Ne yazık ki bina
sahiplerinin aymazlığı, aceleciliği ve bilgisizliği nedeni ile Sanat Sevenler Derneği
mekânında bulunan özel yapım seramikler ve değerli birtakım eşyalar tahrip edilmiş ve
demirbaşındaki önemli eserlerin kaybı söz konusu olmuştur. Geçici bir süre mekânsız
kalan Sanat Kurumu Derneği, 1987 tarihinde Yenişehir Adakale Sokak’taki mekânına
taşınmış ve etkinliklerine yeniden başlamıştır. Bu mekânda da sergi, dinleti, panel,
konferans, söyleşi, anma günleri, özel günler ve yemekli toplantılar düzenlemiş,
üyelerinin sanat ve kültür ortamında buluşmalarını sağlamış ve sanata ilgi duyan tüm
insanlara ev sahipliği yapmıştır. Sanat Sevenler Derneği Adakale Sokak’taki mekânından
1994 yılında, Kanun ile “Atatürk Kültür Merkezi” olarak belirlenen ve Gençlik Parkı
içinde olan alanda kendisine tahsis edilen Göl Gazinosu Binası’nın bir bölümüne
taşınarak ayrılmıştır. Sanat Sevenler Derneği’nin bu mekândaki etkinlikleri de, diğer
mekânlarında yapıldığı gibi sürdürülmüş ve özellikle “Soba Başı Söyleşileri” başlığı
altında düzenlenen ve 4 yıl süren programlar ilgi ile izlenmiştir (F. Onur Sezer ile kişisel
iletişim, 08 Mart 2020).

Sanat Kurumu Derneği her dönemde olduğu gibi 1994 – 2012 yılları arasında da ilgili
kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmuş ve Ankara’nın tarihi ve kültürel mekânlarında, bu
mekânlara ilişkin koruma amaçlı etkinlikler düzenlemiş ve kamuoyunun dikkatini
çekmeye çalışmıştır. Ancak Göl Gazinosu Binası’na taşınmanın ardından, bu mekânın
farklı amaçlarla kullanılması için Sanat Sevenler Derneği’ne ilişkin aleyhte çabalar
başlamış ve baskı oluşturulmaya çalışılmıştır. Sanat Sevenler Derneği bu konuda çeşitli
yargı süreçleri yaşamış ve açtığı ya da aleyhine açılmış tüm davaları kazanmasına karşın,
gerek Gençlik Parkı’na ilişkin projelendirme çalışmaları gerekçesiyle binanın su ve
elektriğinin kesilmesi ve gerekse de kasıtlı hırsızlık ve yangın çıkarma gibi girişimler
sıkıntılı günlerin yaşanmasına neden olmuştur. Ardından T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın talebi üzerine Göl Gazinosu Binası’ndan ayrılmak zorunluluğu doğmuştur.
Bir süre geçici bir adreste çalışılmış, kurumun eşyaları bir depoda muhafaza edilmiş ve
ardından Küçükesat Libya Caddesi’ndeki mekâna taşınılmıştır. Günümüzde Sanat
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Sevenler Derneği faaliyetleri bu adreste sürdürülmektedir (F. Onur Sezer ile kişisel
iletişim, 08 Mart 2020).

Sanat Kurumu Derneği’nin, Sanat Sevenler Derneği döneminden başlayarak
gelenekselleşen ve kurumsallaşan önemli etkinliklerinden birisi de dönemsel olarak
verdiği sanat ödülleridir. Sanat ödülleri seçkin kişilerden oluşan ve her dönem özenli ve
özveri ile çalışan seçici kurullar ile sahiplerini bulmuştur. Bu kapsamda sanat ödülleri,
1964 yılında verilmeye başlanan Tiyatro Dalı’ndaki ödüller ile sanat dünyasında yankı
bulan ödülleri de kapsamaktadır. Sanat kariyerinde bir aşama olarak görülen ve her
dönem merakla beklenen sanat ödüllerinin sahiplerini bulma süreci, ülkemiz kültür ve
sanat yaşamındaki saygın yerini almıştır. 1964 – 1965 yıllarına ilişkin ilk dönem Tiyatro
Ödülleri’ni alan sanatçılar; Güner Sümer, Beyhan Hürol ve Cüneyt Gökçer’dir (F. Onur
Sezer ile kişisel iletişim, 08 Mart 2020).

Plastik Sanatlar Dalları’nda ise; 1983 yılından itibaren ödüller belirlenerek verilmeye
başlanmış ve Eren Eyüboğlu, Erol Akyavaş ve Şahin Kaygun ilk ödül alan sanatçılar
olmuştur. Diğer yandan Ruhi Su, bir kez verilen yılın sanatçısı ödülünü 1985 yılında
almıştır. Bir başka dal ise bir kez verilen sinema ödülüdür. Agâh Özgüç 1992 – 1993
döneminde bu ödülün sahibi olmuştur. “Üstün Hizmet Ödülleri”, 1994 – 1995 döneminde
verilmeye başlanmış ve ilk ödüller Onat Kutlar ve Metin And’a verilmiştir. Onur
Ödülleri’nin ilki Tiyatro dalındadır ve Macide Tanır’a verilmiştir. Ardından Onur
Ödülleri herhangi bir dal ayırımı olmaksızın sanat ve kültür dünyasına çalışmaları ile
katkıda bulunan kişilere verilmeye başlanmış ve ilk ödülün sahibi, 1992 – 1993
dönemimde Uğur Mumcu olmuştur. Tiyatro Ödülleri’nde 55 ve Plastik Sanatlar
Ödülleri’nde 36. yılı’na ulaşan sanat ödülleri sunulmaya devam edilmektedir (F. Onur
Sezer ile kişisel iletişim, 08 Mart 2020).

Sanatın sürekliliği göz önüne alındığında simgesi “kurumuş ağaç kaleminden filizlenen
çiçek” olan Sanat Kurumu Derneği, 70 yıldan bu yana sanat adına toplumu aydınlatma
işlevini sürekli yerine getirmeye çalışmış ve projelerini bu temele dayandırmıştır. Kurum
değişik dönemlerde mekânsal ve ekonomik birçok güçlükler ile karşılaşmışsa da,
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varlığını ve amacını sürdürmek azim ve kararlılığını sürekli gösterebilmiştir (F. Onur
Sezer ile kişisel iletişim, 8 Mart 2020).

3.2. TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ (1951)

Türk Amerikan Derneği (TAD), 1951 yılında Türkiye ve ABD arasındaki ikili anlaşma
neticesinde kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Kurucu üyeleri arasında Milli Eğitim
Bakanı Tevfik İleri, Milletvekili Cemal Köprülü, Milletvekili Prof. Halide Edip Adıvar,
İstanbul Üniversitesi Rektörü Ömer Saraç, ABD Ankara Büyükelçisi George Wadswoth
ve Amerikan Robert Koleji Müdürü Floyd Black gibi isimler bulunmaktadır. Derneğin
misyonu: “Türk ve Amerikan toplumları arasında süregelen ilişkileri daha da geliştirmek
ve her iki toplumun bireylerinin birbirlerini iyi tanımasını ve anlamasını sağlayacak
ortamı yaratmak.”; vizyonu ise: “Türk – Amerikan Derneği, Türk ve Amerikan toplumları
arasında bir geçiş kapısı olmayı amaçlayan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. TAD;
eğitim, sanat, iş yapma imkânları ve sosyal faaliyetlerin geniş çaplı kullanımı ile özellikle
her iki toplumun nüfus sahibi ve gelecekte nüfus sahibi olabilecek şahsiyetleri arasında
ortak ilgi alanları, karşılıklı anlayış ve dostluğu geliştirecek kaliteli bir ortam yaratmak.”
olarak belirlenmiştir (TAD, 2020).

Derneğin ilk binası Mithatpaşa Caddesi 33 numaradadır (Şekil 6). Cinnah Caddesi 20
numarada olan bugünkü binası (Şekil 7) 1965 yılında hizmete açılmıştır (TAD, 2020;
Gürsel, 2020).

Her iki toplum arasında karşılıklı anlayışı sağlama ilkesinden yola çıkan Dernek, kültür
sanat faaliyetleriyle de dikkati çekmiştir. Bu bağlamda 1962 yılında bir güzel sanatlar
kolu oluşturulmuştur. Güzel Sanatlar Kolu, N. Gürman ve S. Kazanç’ın gayretli
çalışmalarıyla on iki kişi tarafından kurulmuştur. İlk atölye çalışmaları, Lütfü Günay
tarafından yönetilmiştir. Daha sonraki dönemlerde de sırasıyla; Arif Kaptan, Refik
Epikman ve O. Kılıç atölye çalışmalarını yönetmiştir. Bu çalışmalar, Cumartesi ve Pazar
günleri de devam ettirilmiştir (İslimyeli, 1969, s. 25; Özben, 1971, s. 23).

70

TAD Güzel Sanatlar Kolu çalışmaları için, zaman zaman da yurt dışından hocalar
getirilmiş ve özellikle Amerika’da uygulanmakta olan yeni teknikler Türk sanatçılara
öğretilmiştir. Bu amaçla 1969 – 1970 Sezonu içerisinde Türk sanatçılara dört ay süreyle
gravür eğitimi verilmiştir. Bu eğitimi veren olan Prof. Lingren’in şöyle bir açıklaması
olmuştur:
Amerika’da çağdaş baskı resim, kelimenin tam anlamıyla bir Rönesans içindedir. Canlılık,
popülerlik ve yaratıcı deneyler... Bugün sanatçı yaptığı çalışmalarda rölyef, litografi, ipek
baskı ve intaglio gibi dört çeşit baskı uygulaması ile sınırlanmış değildir. Rönesans sanatçıları
bu uygulamaları çok değişik şekillerde birleştirerek, çoğu zaman eskiden yapılamaz sanılan
ayrıntılı göz etkileri meydana getirmeyi sağlamıştır. Buna en iyi örnek, floresan renklerle
yapılan pop sanatı afişleridir. Burada uygulanan birleşim ve değişimler sonsuzdur ve sadece
sanatçının sanat gözü ile sınırlanabilir (Anonim, 1969, s. 11).

TAD’da dört ay süreyle yapılmak üzere başlanmış olan bu çalışmalarda tekniğin yanı
sıra, Prof. Lingren kendi uygulamalarını da ortaya koymuş ve sanatçıların kendi buluş ve
uygulamalarına yönelmelerine sağlamayı da amaçlamıştır. Prof. Lingren; katılsınlar ya
da katılmasınlar, bütün sanatçıları çalışmaları görmeye ve kendisiyle görüşmeye davet
etmiştir (Anonim, 1969, s. 11).

Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren TAD tarafından gerçekleştirilen bazı sergiler (Çağdaş
Amerikan Orijinal Baskıları Sergisi, Op-Art Sanat Sergisi, Pop Sanat Sergisi, Psikedelik
Afişler ve Grafik Sergisi ve Amerikan Üniversite Öğrencileri Sergileri) Türk sanat
ortamına Amerika’da sanat alanında meydana gelen gelişmeleri tanıttığı gibi, bu alanda
diğer ülkelerin kültür derneklerine de öncülük yapmıştır (Altınok, 1969, s.6-7). Nitekim
bu durum İsmail Altınok’un (1969, s. 6 – 7) Ankara Sanat Dergisi’ne yazdığı bir yazıya
şöyle yansımaktadır:
Şunu da belirtmek gerekir ki; Amerika’nın yıllardır dış ülkelere açtığı bu sergiler, öteki
ulusları da harekete geçirmiş bulunmaktadır. Bir iki yıldır, öteki ulusların Ankara’da açmış
oldukları sergiler bunu doğruluyor. Özellikle Fransa; yıllardır sanatını kitaplarla ve renkli
baskılarla tanıtmaktan başka bir şey yapmazken, bu yıl modern müzesindeki resimleri
toplayıp ayağımıza kadar getirdi. Bundan sonra, bu tür sergilerin sürüp gideceğini
düşünebiliriz.

Öte yandan, Güzel Sanatlar Kolu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar
düzenlenen sergilerle sanat izleyicisine sunulmuştur. Bu bağlamda, 17-31 Mart 1971
tarihinde düzenlenen bir sergiyi takip eden Ankara Sanat Dergisi yazarı Münip Özben;
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Seyyal Acar, Esin Akarçay, Perihan Alparslan, Sevim Aras, Kamil Baştürk, Lütfü Çetin,
Meral Çınar, Handan Devir ve Gülten Durmaz gibi kursiyerlerin eserlerinin sergide yer
aldığını belirtmektedir. Münip Özben’e göre ayrıca; Candan Erdemir, Gülsen Erdoğan,
İmren Erşen, Gülten Gökey, Turgut Kaya, Handan Kıran, Sevda Koçoğlu, Gönül Köker,
Necla Özbay, Suna Özkalan, Nurtaç Özler, Feyha Özsoy, Erdoğan Seçili, Sevgi Sencer,
Yıldız Şengül, Hasan Hırmaş ve Hasan Yılmazer isimli kursiyerlerin eserlerin de sergide
yer aldığını paylaşmaktadır. TAD Güzel Sanatlar Kolu kurslarına uzun yıllardır katılan
İmren Erşen ve Necla Özbay’ın da, bu yıllarda Devlet Resim ve Heykel Sergileri’ne eser
verdikleri, ancak buna rağmen amatör gibi bu kurslara devam edip sergilerine
katıldıklarından bahsedilmektedir (Özben, 1971, s. 23).

Söz konusu kurslara devam etmiş olan Sanatçı İmren Erşen (İ Erşen ile kişisel iletişim,
14 Temmuz 2019), Sanatçı Refik Epikman ile TAD’da tanışmış ve aynı yıl bu atölyede
resim çalışmalarına başlamıştır. Erşen (İ. Erşen ile kişisel iletişim, 14 Temmuz 2019)
daha sonra Lütfü Günay ile çalışmalarını devam ettirmiş ve bu atölyede her türlü resim
tekniği ve sanat tarihi konusunda eğitim almış; bir müddet sonra Lütfü Günay ile birlikte,
eski Ankara sokaklarında ve gecekondu mahallelerinde yaz – kış ve gece – gündüz
resimleri yapmıştır. TAD atölyelerine, her ay belirli bir ücret ödenmekteydi. Bir müddet
sonra masrafları fazla gelmeye başlayınca Erşen, atölyeye devam eden altı arkadaşıyla
birlikte Altılar Grubu’nu kurmuş ve bu grupla birlikte peyzaj resimleri için doğaya
yönelmiştir. Altılar Grubu ayrıca, düzenli olarak Anadolu sergileri düzenlemiştir. O
dönemlerde TAD’da yapılan sergiler misyon mensupları tarafından da takip edilmiş ve
misyonlara çok sayıda da resim satılmıştır (İ. Erşen ile kişisel iletişim, 14 Temmuz 2019).

TAD Atölyesi’nde ilk resim çalışmalarına başlayan Sanatçı Feyha Özsoy (2012, s. 63 –
64), Lütfü Günay’la derslere başlamasını şöyle anlatmaktadır:
Türk – Amerikan Derneği’nde, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu bir
Hocanın ders verdiğini duymuştuk… Atölye’de beni, Lütfü Günay Hoca karşıladı. Bir
köşeye oturttu, şövaleye resim kâğıdını yerleştirdi ve önüme de “tors” adı verilen bir heykel
gövdesi koyup, “Haydi başlayın!”, dedi. Şöyle bir çevreme göz gezdirdim. Benim yaşlarımda
olanlar, daha yaşlılar ve çokça da gençler harıl harıl çalışıyorlar. Perde ile ayrılmış bir
bölümde nü çalışmalar yapılıyor. Gayet ciddi bir ortam... Lütfü Günay Hoca, projeksiyon
cihazı ile ekranda tablolar göstermeye başladı. Ben, biraz şaşırmış durumdaydım… Ama öte
yandan da, içime sıcak bir duygu yayılmaya başlamıştı bile… Az sonra Hoca yanıma geldi
ve şöyle bir baktı resmime; “Sizin resimlerinizde şiir ve müzik var” demesin mi! Sevinçten
uçar gibiydim, eve nasıl geldim anlatamam.
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Derneğin 1980’li yıllardan önceki kültür etkinliklerini ve yarattığı sosyal atmosferi
Fotoğraf Sanatçısı Sıtkı Kösemen şöyle ifade etmektedir:
Ben gayet iyi hatırlıyorum. Siyah Beyaz’dan önce, eskiden Ankara’da bir efsane olan
“Amerikan Kültür Derneği” diye bir kuruluş vardı. Amerikan Kültür Derneği’nin bir galerisi,
kütüphanesi ve arkada küçücük bir sinema salonu vardı. Orada bütün ODTÜ tayfası ile
beraber geceleri ne filmler seyretmiştik. Hepsi Özal öncesiydi. Amerikan Kültür’ün
Ankara’da etkinlikleri bakımından önemli bir yeri vardır (Altuğ, 2014, s. 57).

TAD yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle oluşturduğu sergi programları8, sanat
atölyeleri ve diğer sanat etkinlikleriyle 1970-1990 yılları arasında Ankara sanatında
etkin bir rol üstlenmiştir.

3.3. DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ 9(1963)

1960’lı yıllarda Ankara’da sanat hareketlenmeye başlarken sanat ortamında Turan Erol,
Cemal Bingöl, İhsan Cemal Karaburçak, Lütfi Günay, Abidin Elderoğlu, İsmail Altınok
ve yaşamlarını Ankara’da sürdüren Refik Epikman, Adnan Turani, Orhan Peker, Fethi
Arda, Eşref Üren, Duran Karaca, Nuri Abaç gibi birçok entellektüel ve sanatçı
görülmektedir. Bu sanatçılar arasında bulunan Turan Erol, Ankara’nın sanat potansiyelini
İstanbul’a kanıtlama konusunda birçok girişimde bulunmuştur.1951 yılında İstanbul
Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olan, 1960’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde şube müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Resim-İş
bölümü öğretmenliği ve 1966 yılına kadar da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
görevlerini yürütmüş olan Turan Erol aynı zamanda 1960’lı yıllarda açılmaya başlayan
Devlet galerileri projesini de ortaya koymuş, böylelikle galeriler Anadolu’ya yayılmış,
Devlet Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonundan seçilen yapıtlar galerilere
gönderilmiştir (Yasa Yaman, 2011, s.69-70).

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 1963 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş tek
sanat galerisidir. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nin Ankara Zafer Meydanı’ndaki binası
TAD sergileri ve etkinlikleri listesi için bkz. Ek 2.
07.11.1984 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeliği” ile
Devlet Güzel Sanatlar Galerileri’nin kurulma amacı ve görevleri belirlenmiştir.
8

9
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açılmadan önce, Galeri Yenişehir PTT Merkezi üstünde ve Demirtepe’de hizmet
vermiştir. Özellikle Demirtepe’de Devlet Güzel Sanatlar Galerisi açılınca, sanatçılar daha
geniş olanaklara sahip olabilmişlerdir. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde, sürekli ve
yoğun sanat faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Galeri’de, iki kez “Devlet Resim ve Heykel
Sergisi” açılmıştır. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi; “Devlet Sergileri” için yeterince geniş
olmaması nedeniyle de zaman zaman küskünlüklere neden olabilmiştir (Anonim, 1968,
s. 12).

Zafer Meydanı Belediye Sitesi Pasajı’nda hizmete adanan Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi’nin sağlanmasında, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mükerrem Keymen’in çok
önemli çabaları olmuştur. Onun bu çabalarını, sanatçılar ve basın da desteklemiştir.
Dönemin Ankara Belediye Başkanı Ekrem Barlas da Ankara Belediyesi’nin gelir
kaynakları aradığı bir sırada, bu yeri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’ne tahsis etmiştir.
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nin istenilen şekilde dekore edilmesi işine de Güzel
Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından büyük önem verilmiştir. Güzel Sanatlar Akademisi
Öğretim Üyeleri arasında yer alan Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Nurullah Berk,
Dekoratif Sanatlar Bölüm Başkanı Hayati Gökey ve Önder Küçükerman’dan kurulu bir
heyet, bu konuda yetkilendirilmiştir (Anonim, 1968, s. 12).

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi açılışı hakkında Ankara Sanat Dergisi’nde çıkan bir yazı,
yeni galerinin verdiği mutluluğu şu sözlerle aktarmaktadır:
Bundan birkaç yıl önce Ankara Yenişehir Postanesi üstünde hizmete girmiş olan Güzel
Sanatlar Galerisi, uzun süre çekilen bir hasretin dindirilmesinde ilk adım olmuştu. Fakat
yıllar geçtiği halde, bu teşebbüs bir türlü daha ileri götürülemedi. Bu galerinin kapandığını
görenler, ilkin üzüntülerine üzüntüler kattılar. 19 Temmuz günü ise, eski deyimle bu mağnum
bakışları engin bir sevinç kapladı. Kurdeleyi kesen Milli Eğitim Bakanı Orhan Dengiz de, bu
mutlu olayı şu sözlerle duyurmuştu; “Bu sergi, Yeni Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nin
hizmete girmesi münasebetiyle düzenlenmiş iddiasız bir sergidir. Bu galeri, Devlet Resim
Heykel Sergileri ihtiyacını karşılamaktan doğdu. Fakat bu bir başlangıçtır. Amacımız,
Başkenti bir Milli Galeri’ye kavuşturmaktır (Özkıvanç, 1966, s. 8).

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Açılış Töreni’nin seçkin davetlileri arasında, hemen
hemen yurdun tanınmış bütün sanatçıları hazır bulunmuştur. Başta Milli Eğitim Bakanı
olmak üzere, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı’nı ve Güzel Sanatlar Genel

74

Müdürü’nü “Milli Galeri” heyecanı içinde görmek, sanatçıları da mutlu etmiştir
(Özkıvanç, 1966, s. 8).

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi mekânı, Ankara Belediyesi’ne aittir ve MEB’e sembolik
bir bedelle kiralanmıştır. Ancak, teknik olarak yetersizdir. Sergilerde, ışık yetersizliği
problemleri yaşanmaktadır (İslimyeli, 1971c özel sayı, s. 6). Uzun yıllar çekilen
aydınlatma sıkıntısı neticede Türkiye İş Bankası destekleriyle çözüme kavuşturulmuştur
(Üren, 1972, s. 6).

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nin ilk Müdürü, Ressam Cemal Bingöl’dür. Cemal
Bingöl, Müdürlük görevini 1967 yılına kadar yürütmüştür. 1967 yılında Ressam Osman
Zeki Oral, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Zeki Oral,
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde müdürlük görevini “23” yıl sürdürmüştür. Bu
dönemde Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde, çocuk resim kursları Restoratör Ayşe Seda
Meral tarafından verilmiştir (E.Başol ile Kişisel İletişim, 15 Nisan 2019). .

Bu yıllarda Üren (1971c, s.7) Galeri’deki faaliyetleri şöyle anlatmaktadır:
Müdüriyet odasının önünde bir boşluk vardır. Orayı Ressam Osman Oral; okul öncesi, okul
çağı ve okul sonrası yaştakilere ayırmıştır. Gelir, antikten resim çalışırlar ve hayalden resim
yaparlar hevesliler… Bazen Galeri’de; İlköğretim Haftası Sergisi, Ders Araçları Sergisi ve
Şiir Sergisi gibi, Galeri’nin amaçlarıyla bağdaşmayan sergiler de açılıyor. Bu durum eleştiri
almıştır.

Yine 1970’li yıllarda Galeri sanatçılar ve sanatsevenler için bir sosyal ortam da
oluşturmaktaymış. Üren (1973, s.6-7) bu ortamı şöyle anlatır:
Ressamların Güzel Sanatlar Galerisi’nde toplanmaları, bence kınanacak bir şey değildir.
Övünülecek bir husustur. Bugüne dek, ressamlar için böyle bir lokal düşünülmemiştir.
Gelmiş geçmiş Müsteşarlık ve Genel Müdürlüklerimizin arayışlarıyla, bu galeri aynı
zamanda güzel bir lokal olmuştur sanatçılara, küçük yavrularımıza da çalışma yeri olduğu
gibi... Evet, Güzel Sanatlar Galerisi ve cıvıltılı akademisi, sanatçılarımızın lokali haline
gelmiştir. Başta Güzel Sanatlar Akademisi olmak üzere, İstanbul sanat çevresinin de gıptasını
çekmektedir.

Sanatçı İmren Erşen de Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nin müdavimlerindendir. Erşen,
İstanbul’dan her gelen sanatçının önce Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’ne uğradığından
bahsetmektedir. Bu bağlamda Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, sanatçıların toplandığı ve

75

sanat tartıştıkları bir alandır. Eşref Üren, Turgut Zaim, Refik Epikman ve Arif Kaptan
gibi sanatçılar, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde toplanmaktadır. Sergi açılışlarında
Eşref Üren, Kaya Özsezgin ve İsmail Altınok eserler üzerinde yorumlar yaparken, halk
da onların yorumlarını takip etmektedir. Çoğu zaman ısınmaya gelen halk aynı zamanda
bir şeyler de öğrenmektedir. Bu dönemde Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nin son derece
hareketli olduğu ifade edilmektedir (İ. Erşen ile kişisel iletişim, 14 Temmuz 2019).

Sanatçı A. Celal Binzet de bu yoğun hareketlilikten bahseder ve Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi’nin Ankara’nın kültür - sanat hayatına önemli katkıları olduğunu belirtir. Ayrıca,
A. Celal Binzet; Henry Moore, Picasso ve daha birçok dönemin ünlü sanatçılarını, Devlet
Güzel Sanatlar Galerisi’nde izlediklerini belirtmektedir (A. C. Binzet ile kişisel iletişim,
04 Temmuz 2019).

Ankaralı Sanatçı Feyha Özsoy ise Güzel Sanatlar Galerisi ve burada tanıştığı sanatçılarla
ilgili olarak şunları söyler:
“ Ressam Eşref Üren anılarımda yer etmiş, kıymetli hocalarımızdan biridir. Zafer
Pasajı’ndaki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nin simgesiydi adeta. Biz sanat tutkunları
çevresini sarar, anılarını, resimle ilgili sohbetlerini, fikirlerini heyecanla dinlerdik.Cemal
Bingöl, Ali Avni Çelebi, Refik Epikman, İhsan Cemal Karaburçak, Prof.Turan Erol, Kayıhan
Keskinok, Mustafa Ayaz Zafer Pasajı’nda, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde tanıdığım
değerli ressamlardı. Orada genç yaşlı daha nice sanatçılar tanıdım. Seramik ustası Prof.
Hamiye Çolakoğlu, ressam Prof. Mürşide İçmeli, hocaların hocası Nevide Gökaydın,
Bünyamin Balamir, Celal Binzet, Vural Yurdakul, Prof. Güler Akalan, Muhteber ve Yusuf
Demirtaş, Prof. Hasan ve Şükran Pekmezci, Orhan Çetinkaya, Prof. Hüsnü Dokak, Doç.
Hasan Akın, Vedat Can, Fikri Cantürk, Habip Aydoğdu ve daha niceleri Ankara’mızın yüz
akı sanatçılarıdır.” (Özsoy, 2012, s.81-82).

1990 yılında Osman Zeki Oral emekli olmuş ve yerine hâlihazırda Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi personeli olan Ayşe Seda Meral getirilmiştir. 1991 yılında, Ankara Güzel
Sanatlar Galerisi Koruma ve Yaşatma Derneği kurulmuştur. Ankara Güzel Sanatlar
Galerisi Koruma ve Yaşatma Derneği kurulduktan sonra güzel sanatlara hazırlık, hobi
resim ve çocuk resim kursları 2009 yılına kadar aralıksız olarak verilmiştir. Ankara
Büyükşehir Belediyesi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü için açtığı tahliye
davasını kazanınca, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü Zafer Çarşısı’ndan
Necatibey 55 No’ya taşınarak hizmetlerine burada devam etmiştir (E.Başol ile Kişisel
İletişim, 15 Nisan 2019).
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1970-1990 yılları arasında Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi şehrin en yoğun sanat
merkezidir. Sergi programları ve sanat etkinlikleri incelendiğinde Galeri’nin; dönemin
genç kuşak ya da ileri yaş kuşak sanatçılarının sergilerine; başta Birleşmiş Ressamlar ve
Heykeltraşlar Derneği, Görsel Sanatlar Birliği, Milletlerarası Türk Kadın Sanatçılar
Kulübü olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının sergilerine; misyonların, kültür
merkezlerinin, yabancı sanatçıların sergi ve etkinliklerine, Devlet Resim Heykel
Sergileri’ne, sanat yarışmalarına ve banka sergilerine ev sahipliği yaptığı takip
edilmiştir.10 (Şekil 8-12)

3.4. VAKKO SANAT GALERİSİ

Türkiye’de modern mağazacılığın öncülerinden olan Vakko Mağazaları, 1934 yılında
Vitali Hakko tarafından kurulmuştur. Mağaza zincirlerinin Ankara Şubesi, 1973 yılında
görkemli bir açılışla hizmet vermeye başlamıştır. O dönem için son derece gösterişli olan
Vakko Ankara’nın on katlı binasının mimarı, Abdurrahman Hacı’dır. Vakko Ankara
kentsel yaşamda sadece bir alışveriş mekânı olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel
bir mekân olarak da önem kazanmıştır. Buna yönelik olarak da Vakko Ankara binası
içinde, çay bahçesi, sanat galerisi (Şekil 13) gibi buluşma ve sosyalleşme mekânları da
yaratılmıştır (Şumnu ve Uluyurt, 2019, s. 191-193).

Vakko Mağazaları’nın sahibi Vitali Hakko, Vakko Mağazaları’nda ve özellikle de Vakko
Ankara’da sanat galerilerinin ortaya çıkışını şöyle aktarmaktadır:
Ankara Mağazamızı yaparken, 500 m2’lik tüm bir katın sanat galerisine ayrılması fikriyle
karşılaştık. Abdurrahman Hancı ve arkadaşları, benim sanata ve özellikle de resme zaafım
olduğunu biliyorlar... O yıllarda Ankara’da, küçük ve bodrum katlarına sıkışmış iki özel
galeri vardı… Eksik olmasınlar; Hancı, Pilevneli ve Edgü bu işi karşılıksız yapmayı kabul
ettiler. Böylece, Ankara, bir başkente layık sanat galerisine sahip oldu (Hakko, 1997, s. 223).

Vakko Kızılay Mağazası’ndaki sanat galerisi, Ankara sanat hayatına büyük bir
hareketlilik kazandırmıştır. Vakko Ankara Sanat Galerisi’nde, çok kısa zamanda birçok
ünlü Türk sanatçının çalışmaları sergilenmiştir. Vakko Ankara Sanat Galerisi’nde açılan
ilk sergi Vitali Hakko ve Abdurrahman Hancı’nın yakın dostu olan ve yakın zamanda
10

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleşen etkinlikler için bkz. Ek.2 Liste.
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kaybettikleri Bedri Rahmi Eyüboğlu için açılmıştır (Şekil 14). 11 Mart 1976 tarihinde
“Yaşayan Bedri Rahmi” adıyla açılan söz konusu sergi, sanatçının 300’den fazla eseriyle
görkemli bir sergi olma niteliğine sahiptir. Bu serginin ardından başta Fransa olmak üzere
İtalya, İsviçre, İngiltere ve Amerika’daki önemli koleksiyonlarda resimleri bulunan Fikret
Mualla’nın, Türkiye’deki ilk büyük retrospektif sergisi (Şekil 15) gerçekleşmiştir (Şumnu
ve diğerleri, 2019, s. 191-193).

Gerek mimarisi ve gerekse de sergi programlarıyla döneminin öncüsü mahiyetindeki
Vakko Sanat Galerisi, 1970’li yıllardaki faaliyetleriyle basılı medya tarafından da takdirle
karşılanmıştır. Vakko Sanat Galerisi ile ilgili olarak Ankara Sanat Dergisi’nde yer verilen
aşağıdaki yorumlar dikkate değerdir:
Değerli bir sanatçı, dünya sanat çevrelerine propaganda ile tanıtılır. Bunda, Devlet’e düşen
pay büyüktür. Biz ise, hala bir sanat politikasından yoksunuz ve iş başında bulunanlar, bu tür
konulara akıl erdirebilmekten çok uzaktırlar. Louvre’a girebilecek güçte bir Üren’imiz var.
Ünlülerle boy ölçüşecek bir Zaim’imiz, Fransız izlenimcileri düzeyinde Güran’mız ve daha
neler nelerimiz var. Ama tanımıyor onları, dünya sanat çevreleri, tanıtamamışız ki… Gerçek
bir sanatçı sanat yapar, bu tür işlerle uğraşmaz. Onuru izin vermez ve vakti de yoktur. Bu
önemli görev; başta Devlet olmak üzere, bizlere düşer. İşte bu görevi Vakko yapıyor bugün…
Kendi emektarı Eyüboğlu’nun ölümü üzerine anısına düzenlediği ilk sergiden sonra, ünlü
ressam Eşref Üren’e adadı yeni açtığı sanat galerisini… Şimdi de Fikret Mualla’yı ortaya
koymuş bulunuyor bütün yönleriyle... Olanakları geniş Vitali Hakko’nun sanatsever yanıdır
bu... Bu girişim ve çabaları inkâr edilemez. Bize öyle geliyor ki; elindeki bu olanaklarla
dünyanın başlıca sanat merkezlerinde bizim değerli sanatçılarımızı su yüzüne çıkarmada
gücünü ortaya koyarsa, zengin olmadan daha önemli bir zenginlik olan ölümsüzlüğe de
kavuşmuş olur, Sayın Vitali Hakko… (Anonim, 1976, s. 13).

Ferit Edgü’nün çabalarıyla gerçekleşen Fikret Mualla Sergisi’ni takiben Galeri’de Eşref
Üren, Avni Arbaş, İhsan Cemal Karaburçak Jale Yılmabaşar, Abidin Dino (Şekil 16) ve
Kenan Özbel gibi değerli birçok Türk sanatçısının sergisi açılmıştır.11 Vakko
mağazalarındaki sanat galerilerinde açtığı sergilerin yanı sıra, 1978 yılından başlayarak
çeşitli sanat alanlarında (resim, geleneksel desen ve motif ) açılan yarışmalarla genç
sanatçılara ödüller verilmiş ve ödül alan sanatçıların eserlerinin sergilemesi
gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda da Vakko, mağazalarında açılan sergilerden toplanan
eserlerle büyük bir çağdaş Türk Resim Sanatı koleksiyonu oluşturulmuştur (Şumnu ve
Uluyurt, 2019, s. 191 – 192).

11

Vakko Sanat Galerisi sergi programları listesi için bkz. Ek 2.
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Vakko Ankara Sanat Galerisi’nde ayrıca; Gencay Kasapçı, Füreyya Kılıç12 (Karaesmen,
1982a, s. 39), Aliye Berger13, Söbütay Özer14 (Karaesmen, 1984, s. 57), Süleyman Saim
Tekcan15 (Karaesmen, 1984a, s. 53), Tomur Atagök16 (Karaesmen, 1984b, s. 65), Gevher
Bozkurt17 (Karaesmen, 1984c, s. 44) Yunus Tonkuş18 (Özsezgin, 1987, s. 50) , Veysel
Günay (Özsezgin, 1987a, s. 50) Mehmet Güler19 (Özsezgin, 1987b s. 51), Ferruh Başağa20
(Özsezgin, 1988, s. 50), İbrahim Çitfçioğlu21 (Özsezgin, 1988a, s. 51), Gevher Bozkurt22
(Karaesmen, 1984c, s. 44) gibi dönem sanatçılarının sergileri izlenmiştir.

3.5. ARTİSAN SANAT GALERİSİ (1973)

1973 yılında kurulan Artisan Sanat Galerisi, Ankara’nın en eski galerilerinden biri olma
niteliğine sahiptir. Artisan Sanat Galerisi’nin kurucusu olan Ertan Mestçi, ODTÜ

12

Sezon başında; Vakko Ankara Sanat Galerisi’nin sanatsal yöneticiliğini de yapan Gencay Kasapçı’nın
ustalık dönemini müjdeleyen yapıtlarından sonra, Füreya Kılıç’ın “Seramik Sergisi” ile etkinlikler
sürdürülmüştür. Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: Karaesmen, 1982a, s. 39.
13 Aliye Berger’in küçücük oyma zarafetindeki gravürleri, Vakko Ankara Sanat Galerisi’nde ilgiyle
izlenmiştir. Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: Karaesmen, 1984, s. 56.
14 “Yetenekli, genç ve umut verici sanatçı adaylığından kişilikli sanatçılığa sıçramış Söbütay Özer, bir
başka mutluluk kaynağı yaratmıştır Vakko Ankara Sanat Galerisi’ndeki Sergisi’nde... İki yılda aldığı
mesafenin; sadece hareketle figürler kompozisyonuna egemenlik yönünden değil, kendisine yerleşmiş bir
anlatı felsefesi yaratmış olması bakımından da önemi bulunmaktadır”. Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız:
Karaesmen, 1984, s. 57.
15 “Serigrafi ve gravürün ikisinde birden parmak ısırtıcı rahatlığa ulaşmış ve yarı soyut dünyasında en az
alışılmış renklerle en dingin dengeleri yakalayan Süleyman Saim Tekcan da, Vakko Ankara Sanat
Galerisi’nde bir sergi açmıştır.” Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: Karaesmen, 1984a, s. 53.
16 “Beyin ve kültür tabanına dayalı araştırmacılığın henüz belki tam oturuşmuş düzene dönüşmemiş, ama
yoğunluğu saygı telkin eden çabaları, Vakko Ankara Sanat Galerisi’nde sergileyen Tomur Atagök’te
kendisini ortaya koymaktadır”. Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Karaesmen, 1984b, s. 65.
17
Vakko Ankara Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergilerden bir diğeri de, Gevher Bozkurt Sergisi’dir.
Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Karaesmen, 1984c, s. 44.
18 “atbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nu bitirdikten sonra Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi Heykel
Bölümü’nde öğrenim gören ve aynı akademide öğretim görevlisi olarak çalışan ve halen Braunschweig
Teknik Üniversitesi’nde asistanlık görevini sürdürmekte olan Yunus Tonkuş genellikle küçük ve orta boylu
heykellerini ve renkli resimlerini Vakko Sanat Galerisi’nde sergilemiştir.” Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz:
Özsezgin, 1987, s. 50.
19 “10 yıldır Kassel’de çalışmalarını sürdüren Mehmet Güler, Vakko Ankara Sanat Galerisi’ndeki
Sergisi’nde, doğa içindeki figür kavramına bakışındaki soyutlayıcı dinamiği sürdürdüğünü eserlerini
sergilemiştir”. Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Özsezgin, 1987b, s. 51.
20 “Ferruh Başağa, Vakko Ankara Sanat Galerisi’nde yeni resimleriyle bir sergi açmıştır”. Ayrıntılı Bilgi
İçin Bkz: Özsezgin, 1988, s. 50.
21 “Vakko Ankara Sanat Galerisi’nde açılan İbrahim Çiftçioğlu Sergisi, bütün mevsimin en ilginç
sergilerinden biri olarak değerlendirilmiştir”. Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Özsezgin, 1988a, s. 51.
22
Vakko Ankara Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergilerden bir diğeri de, Gevher Bozkurt Sergisi’dir.
Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Karaesmen, 1984c, s. 44.
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Mimarlık Fakültesi mezunudur. Mestçi öğrencilik döneminde ve mezun olmasının
ardından farklı ülkelerde yaşamıştır. Danimarka, Brezilya ve Amerika’yı, kendisini en
çok etkileyen ülkeler arasındadır. Bu ülkelerde hafta sonu gezdiği müzelerden büyük bir
keyif aldığını ifade eden Mestçi bu olumlu etki doğrultusunda sanat galerisi yöneticiliğine
yönelmiştir (Mestçi, 2019).

Galeri’nin kurulduğu zamanlarda Mestçi’nin el sanatlarına, özellikle de geleneksel el
sanatlarına ilgisi vardır. Ancak, Ankara’da geleneksel el sanatlarının iyi örneklerini
görememektedir. Mestçi bu yönde iyi örnekler sunan bir galeri kurmak istemiş ve adını
da anlamı “zanaat” olan “Artisan” koymuştur (Deliorman, 1995, s.12).

Galeriyi kurduğu yıllarda Ankara’da sanat adına konuşulan önemli konular yıllık devlet
sergileridir ve bu sergilerde birinci olabilmek önemlidir. Sanat eserlerinin en büyük alıcısı
devlettir. Ankara’da özel galeri yoktur ve eserlerin alınıp satılması için bir piyasa
oluşmamıştır. Yine kendisinin aktardığına göre; Galeriyi kurmadan önce Orhan Peker ile
dostlukları vardır. Galeri açıldığı zaman Orhan Peker’in dört beş resmi de satışa
konulmuştur. El sanatlarının arasına konulan resimler çok ilgi görmüş ve satılmıştır.
Sergilediği resimlerin satılmış olması kendisine büyük bir cesaret vermiştir. Galerinin
kurulduğu dönem iyi sanatçıların çok olduğu, galerinin olmadığı bir zamandır. Bedri
Rahmi Eyüboğlu, Cihat Burak, Orhan Peker gibi isimler her zaman kolaylıkla erişilebilen
ve sergi açmak isteyen iyi sanatçılardır. 1973 yılının Kasım ayında Orhan Peker’in kişisel
sergisi açılmıştır. Bu sergideki resimler, bugün sanatseverlerin çok büyük rakamlar
ödeyerek sahip olmak isteyeceği, büyük boyutlu resimlerdir ve hemen hemen serginin
tümü satılmıştır. Bunun üzerine işi ciddiye alıp, o dönem hemen hemen bütün sanatçılar
İstanbul’da olduğu için oraya sanatçılarla tanışıp konuşmaya gitmiştir. Orhan Peker’in
arkadaşı olan Cihat Burak, Aliye Berger (Şekil 17), Füreyya Koral ve Mustafa Pilevneli
ile görüşmüşlerdir. Daha sonra yaz ayında Ankara’ya gelen Bedri Rahmi Eyüboğlu ile
Kasım ayında sergi açmaya karar vermişlerdir. İlk olarak Candeğer Furtun, Cihat Burak
ve Mustafa Pilevneli sergileriyle başlanmıştır. Yine Peker’in tavsiyesi üzerine Mestçi
Avni Arbaş ile tanışmak üzere 1975 yılında Paris’e gitmiştir. Bu dönemde Arbaş da
Türkiye özlemi içerisindedir. Türkiye’ye döndüğünde Galeri’nin çok iyi bir sanatçısı
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olmuştur ve 1979 yılından itibaren her iki senede bir Artisan’da Avni Arbaş sergisi
açılmıştır (Deliorman, 1995, s.12; Mestçi, 2020).

Mestçi toplumu sanat konusunda eğitmek adına galerilerin bir süzgeç görevi görmesi
gerektiğini düşünmekte olup bu doğrultuda sergi programlarını hazırlarken, eserin
özgünlüğünü, kalitesini ve bir de sanatçının devamlılığını esas almaktadır (Deliorman,
1995, s.14, 15). Bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etmektedir:
Örneğin Avni Arbaş. Bu adam, resim yiyor, resim içiyor, resim uyuyor, resim görüyor. Yani
hayatında resimden başka bir şey yok. Tabii ki bunlar günün şartlarına göre azalıyor. Veyahut
ta, örneğin Paris’ten tanıdığım Ali Atmaca. Figüre uymayan bir resmi var. Ama adam resim
yapacağım diye hayat şartlarını zorlaştırıyor. İşte aranan bu. Örneğin Zeki Faik İzer. Figürden
başlamış taa nerelere gelmiş. Kendi kendisini yakından da tanıdım. Evine gittiğiniz zaman
konu sanattan başka bir şey olmuyor. Yaşamının her dakikası her saniyesi onunla dolu
insanlar bunlar. Yani onlar olsun istiyorum listemde. Ve onlar gibi olanlar. Çünkü o
insanların yaptığı bugün yanlışsa, iyisi ve doğrusu da yüzde yüz bulunur (Deliorman, 1995,
2.s.14).

1980-82 yılları arasında Artisan’da çalışmış olan Hülya Kuloğlu sanata olan ilgisi
nedeniyle, annesine yapılan çalışma teklifini kendisine yöneltip bu galeride çalışmaya
başlamıştır. Kuloğlu’nun aktardığına göre; bu dönemde Artisan Cinnah Caddesi’nde
bulunan butik bir Galeri’dir. Mimar olan sahibi Ertan Mestçi tarafından son derece özenle
dekore edilmiştir. Galeri’nin bir bölümünde antika eserler bir bölümünde de görsel sanat
eserleri sergilenmektedir. 1970’li yıllarda bir sanat galerisinin tek başına ayakta durması
çok zordur; izleyici ve alıcı çok yetersizdir. Bu nedenle de ilave bir şeylerin yapılması
gerekmektedir. Ertan Mestçi bu manada el sanatlarına da ciddi katkılarda bulunmuştur.
Örneğin Sıtkı Olçar’ın vizyonu genişleterek onun yurt dışına açılmasını sağlamıştır. Sıtkı
Olçar daha sonra en büyük plastik sanat galerilerine davet edilmiştir. Kütahya el sanatı
onun elinde daha sonraları sanata dönüşmüştür (H. Kuloğlu ile kişisel iletişim, 07
Ağustos 2019).

1970’li yıllarda resim satabilmek çok zordur fakat 1980’lerde satışlar çok iyi gitmiştir.
Avni Arbaş, Burhan Uygur, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Orhan Peker, Haluk Tezoran gibi
öncü sanatçıların hemen hemen hepsi Artisan’la çalışmışlardır.23 Utku Varlık Fransa’da

23

Artisan Sanat Galerisi sergi programları listesi için bkz. Ek 2.
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yaşayan bir sanatçıdır. İki yılda bir Türkiye’ye gelip Artisan’da sergi açmış ve açılış
günlerinde tüm eserleri satılmıştır (H. Kuloğlu ile kişisel iletişim, 07 Ağustos 2019).

Artisan daha sonra Cinnah Caddesi’nde ikinci galerisini açmıştır. Burada da çok büyük
işler yapılmıştır. Bu yıllarda Mestçi Beymen Bedesten Galeri’nin danışmanlığını da
yürütmüştür. Bedri Baykam’la hem Beymen Bedesten’de hem de Artisan’da eş zamanlı
çok büyük iki sergi yapılmıştır (H. Kuloğlu ile kişisel iletişim, 07 Ağustos 2019)..

Artisan daha çok Orhan Peker’le çalışmıştır ve Peker’in “Sütçü Beygirleri” bu galeride
çok sayıda satılmıştır. Onun dışında Bedri Rahmi, Ayvazovski, İbrahim Safi eserleri çok
ilgi görmüştür. Avni Arbaş’ın Kuvayi Milliye sergisi de Artisan’da yapılmıştır. Bu sergi
çok etkileyici olmuştur. Arbaş’ın eserleriyle yapılan tabaklar da Türkiye’de bir ilk
olmuştur. Zeki Faik İzer’in ilk sergisi de Artisan’da açılmış, halıları sergilenmiştir.
Ayrıca İzer’in eserlerinden litografi takvimleri yapılmıştır. Özdemir Altan için açılan
sergi de çok beğenilmiştir. Hüseyin Yüce, Turan Erol ve Fethi Arda da Artisan’ın
sanatçılarıdır. Kuloğlu’nun aktardığına göre, Fethi Arda oğlunun kolunda gelir, ilaçlarla
çalışırmış; pastel eserleri de çok iyi satılırmış (H. Kuloğlu ile kişisel iletişim, 07 Ağustos
2019).

Bu dönem içerisinde koleksiyonerlik kavramı tam manasıyla yerleşmemiştir ancak yine
de Ragıp Buluç, Müşerref Hekimoğlu, Gama İnşaat, TRT çalışanları, banka çalışanları ve
gazeteciler Galeri’nin koleksiyoner grubunu oluşturmaktaymış. Koleksiyonerleri çoğu
zaman yatırım için alışveriş yapmaz, beğendiklerini satın alırlarmış. Sanat eseri satın
almak bir gurur, kültürel seviye meselesiymiş (H. Kuloğlu ile kişisel iletişim, 07 Ağustos
2019).

Önder Şenyapılı’dan öğrenildiği kadarıyla (Şenyapılı, 1989, s.45) Avni Arbaş’ın son
sergisi bu galeride yapılmış. Sergiyle ilgili şu gözlemi son derece dikkat çekicidir.
Avni Arbaş’ın Yukarı Artisan Sanat Galerisi’nde (Cinnah Cadddesi 43) uzun bir aradan sonra
düzenlediği sergisini izleyenlerin nasıl coşkulandıklarını görmenizi isterdim. Yaşadığım coşkuyu
yaşamanızı. Elbette fırsatı kaçırmış değilsiniz. 23 Mayısa kadar açık kalacak sergiyi görmelisiniz.
Kesinkes görmelisiniz. Avni Arbaş’ın “atlar, atlılar, akıncılar” konulu son çalışmalarını görüp
doludizgin coşkulanmalısınız. Bu coşkuyu yaşamalısınız.”
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Bu serginin açılışının ertesi gününde galeriye genç bir kadın girmiştir. Bu sırada
Galeri’nin sahibi Bilge Mestçi ve Avni Arbaş galerinin girişinde konuşmaktadırlar. Genç
kadın sergiyi sormuş ve gezdikten sonra hiçbir şey söylemeden dışarı çıkmıştır. Bunun
üzerine hem Mestçi hem de Arbaş bu duruma şaşırmışlardır. Genç kadın on - onbeş
dakika sonra elinde bir buket çiçekle Avni Arbaş’a doğru yönelmiş, çiçeği kendisine
verdikten sonra iki yanağından öpmüştür (Şenyapılı, 1989, 45).

1980’lerin sonlarına doğru yaşanan krizlerin de etkisiyle satışlar düşmüş, Galeri yeterli
bir gelir elde edemez olmuştur. Resme yatırım yapan ve Galeri’yle çalışan insanlar
İstanbul’da olduğu için Mestçi Galeri’yi 1986 yılında İstanbul’a taşımıştır (Mestçi, 2020;
H. Kuloğlu ile kişisel iletişim, 07 Ağustos 2019).

3.6. TUZCUOĞLU SANAT GALERİSİ (1973)

Tuzcuoğlu Sanat Galerisi, Cumhuriyet’in 50. Yılı’nda Ankara’da Maltepe Caddesi 74
numarada kurulmuştur. Tuzcuoğlu Sanat Galerisi ve galerinin ilk sergisi hakkında,
Ankara Sanat Dergisi’nde şu bilgilere yer verilmiştir:
Tuzcuoğlu Sanat Galerisi’nin sahibi M. Ali Tuzcuoğlu, öteden beri sanatseverliği ile bilinen
ve tanınan bir kişidir. Kendi müessese binasında dördüncü katı, baştanbaşa böyle bir hizmete
adayışı elbette sevindirici olmuştur. O sadece bunu yapmamış, kesenin ağzını açmış ve
kurduğu galerinin modern ve en iyi koşullar çizgisinde oluşmasını da sağlamıştır. Bu arada
konuyu temelden ele almış ve sanat ortamımızın Şemsettin Arel, Eşref Üren ve Turgut Zaim
gibi otoritelerinden bir de jüri kurmuştur. Galerinin açılışı, çok iyi organize edilen ve başlıca
sanatçılarımızdan derlenen eserlerle bir sergi düzenlenerek yapıldı. Açılış parlak ve davetliler
seçkindi. Bu sergiye eser veren sanatçılar; Nuri Abaç, Nihat Akyunak, Maide Arel, Orhan
Arel, Şemseddin Arel, Mustafa Aslıer, Cevdet Batur, Şadan Bezeyiş, Nurulah Berk, Şefik
Bursalı, Ali Çelebi, Adnan Çoker, Cevat Dereli, Adil Doğançay, Nazlı Ecevit, Abidin
Elderoğlu, Refik Epikman, Cemal Eren, Turan Erol, Orhan Ersoy, Bedri Rahmi Eyüboğlu,
Eren Eyüboğlu, Sühendan Fırat, Hamit Görele, Arslan Gündaş, Ömer Hatipoğlu, Sevim
İnaltong, Nüzhet İslimyeli, Arif Kaptan, Hasan Kaptan, Zeki Kıral, Hasan Kavruk, Hikmet
Onat, Osman Oral, Zahide Özar, Orhan Peker, Mehmet Pesen, Saim Resnelioğlu, Leyla
Sarptürk, Ayetullah Sümer, Aslı Titiz, Tuncay Betil, Nezihe Üregen, Eşref Üren, Mehmet
Yücetürk ve Turgut Zaim gibi sanat ortamımızın yakından tanınan sanatçılarıydı. Elbette
daha pek çok değerlerimiz vardı bu sergi dışında... Ama zaman dar ve galeri sınırlıydı.
Verilen eserlerin büyük çoğunluğu, daha önce görmediklerimizdi (Turgut, 1973, s. 9).

Tuzcuoğlu Sanat Galerisi’nin ikinci sergisi hakkında ise, Özsezgin (1974, s. 21) aşağıda
yer alan bilgileri aktarmaktadır:
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Özel kurumların sanat ve kültür konularına değin faaliyetleri, son yıllarda iyiden iyiye
yoğunlaşmışa benziyor. Devlet’ten gerekli desteği göremeyen sanatçılara, genellikle bu özel
kurumlar yardım elini uzatıyor. Bu türlü çabaların en son örneklerinden birini Tuzcuoğlu
firması verdi; Ankara’daki yönetim yerinin bir katını, “Kültür ve Sanat Galerisi” adı altında
geçtiğimiz yıl düzenledi. Galeri’de, geçen yıl Ankaralı ve İstanbullu sanatçıların
resimlerinden oluşan karma bir sergi izlemiştik. Bu kez aynı serginin ikincisini düzenlediğine
göre; kurum, bu türlü sergilere geleneksel bir biçim vermek ve her yıl tekrarlamak
kararında... Geçen yılki sergiye oranla bu serginin kapsamı biraz daha geniş tutularak, Çağdaş
Türk Resmi’nin minyatür bir gösterisi sunulmak istenmiş… Her karma sergide olduğu gibi,
bu serginin de gösteri iddiasına ne derece hak kazandığı ve resim seçiminde göz önünde
tutulan ölçülerin ne derece tutarlı olduğu elbette tartışılabilir… Karma sergide, 60 sanatçının
60 tablosu yer alıyor. Bu yıl içinde yitirdiğimiz üç sanatçının (Turgut Zaim, Abidin Elderoğlu
ve Refik Epikman) anısına sergide özel bir köşe ayrılması ve üç sanatçının üç resimle temsil
edilmesi kadirbilir bir davranış olmuş. Serginin bütünü içinde beni en çok etkileyen resimler;
Cevat Dereli, Eşref Üren, Orhan Peker, Mustafa Aslıer ve Cafer Bater oldu.

14 Kasım – 14 Aralık 1974 Şemsettin Arel, Eşref Üren ve Arif Kaptan’a ait başka bir
resim sergisinin (Şekil 18) gerçekleştirildiği de bilinmektedir.

Tuzcuoğlu Sanat Galerisi’nin ilk sanat danışmanlığını, Orhan Arel yapmıştır. Ancak 1975
yılı Aralık ayında açılmış bir karma sergideki eserler, dönemin çoğu karma sergisi gibi
özenle seçilmemiştir. Zira karma sergide, eş dost hatırı için seçilen niteliksiz eserler
çoğunlukta bulunmaktadır ve herhangi bir standart oluşturulamamıştır. Bununla birlikte,
söz konusu edilen bu resimlerin yanında birkaç iyi resim de karma sergide yer almaktadır
(Özsezgin, 1975, s. 27).

Karma sergide yer alan nitelikli resimlerden biri de, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun
“Muradiye Cami” adını taşıyan 1938 tarihli bir yapıtıdır. Dönem itibariyle birçok önemli
eser, sergileme mekânının bulunmaması nedeniyle Devlet’e ait binaların depolarında kötü
koşullarda muhafaza edilmektedir. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bu resmi de, bu
depolardan birinde bulunmuş ve sergilenmiştir. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ilk dönem
resimlerinden olan bu resim; kötü koşullarda muhafaza edildiğinden üzerinde ezikler,
çizikler ve tahrifat izleri bulunmaktadır (Özsezgin, 1975, s. 27).

3.7. EVRENSEL SANAT GALERİSİ (1977)
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Evrensel Sanat Galerisi, 1977 yılında Mimar Cengiz Bektaş’ın öneri ve destekleriyle
(Anonim, 1982, s.24), Serpil Bozer tarafından Mithatpaşa Caddesi 24 numarada
kurulmuştur. Evrensel Sanat Galerisi’nin kuruluşu hakkında Özsezgin (1978, s. 27),
aşağıda yer alan yorumları paylaşmaktadır:
Ankara, 21 Ocak günü yeni bir sanat galerisine kavuştu; Mithatpaşa Caddesi 24 numarada
bir süre önce “Evrensel Kitabevi” adıyla açılmış olan yerin alt katı, Mimar Cengiz Bektaş’ın
da katkılarıyla sanat galerisi haline getirildi. Bu tür bir galerinin içermesi gereken olanaklarla
süslendi ve Fikret Otyam’ın bir bölümü eski ve bir bölümü yeni resimlerinden oluşan bir
sergiyle sanat ortamına ilk adımını attı. Bir galerinin kitabeviyle ortak bir çatıyı bölüşmesi,
Türkiye’nin bugünkü olanakları içinde bir bakıma olumlu bir kazanç... Resmin geniş izleyici
kitlesiyle iletişim kurmasının gerekli olduğu bir dönemde, daha çok edebiyatla yakın ilgisi
bulunan okurlar, böylece görsel sanatlarla aralarındaki bağı pekiştirebilir ve yabancısı
oldukları bir sanat koluna ısınabilirler. Sanat ortamını genişletmede olumlu bir katkı
sayılabilir bu tür bir beraberlik…

Evrensel Sanat Galerisi’nin kurucuları arasında yer alan Serpil Bozer, iktisat eğitimi
almıştır ve İstanbul’dan Ankara’ya, eşinin işi sebebiyle yerleşmiştir. Evrensel Sanat
Galerisi’ni açmadan önce kendisine, Ankara’da bir sanat galerisi olmadığı ve Ankara’nın
sanat galerisi ihtiyacı bulunduğu belirtilmiştir. Bunun üzerine Serpil Bozer, galeri ve
kitabevinden oluşan iş yerini kurmuştur. Serpil Bozer, ailesinden gelen kültürel birikim
nedeniyle sanat eserlerine aşina büyümüştür. Ancak Evrensel Sanat Galerisi’ni açtığında,
galeriyi yönetebilecek kadar sanat bilgisine sahip bulunmamaktadır. Bu nedenle de
Sanatçı Mahmut Cuda’nın danışman olarak desteğini almıştır. Mahmut Cuda, beş yıl
boyunca herhangi bir bedel olmaksızın Serpil Bozer’e sanat danışmanlığı yapmıştır.
Evrensel Sanat Galerisi’nin ilk sergisi, Fikret Otyam’ın eserleriyle oluşturulmuştur.
Fikret Otyam Sergisi’nin ardından da, döneminin önde gelen sanatçılarının önemli bir
kısmıyla (Şekil 19, 20) sergiler gerçekleştirmiştir (Anonim, 1982, s. 24; S.Bozer ile
kişisel iletişim, 11 Temmuz 2019).

Mahmut Cuda’nın ilk sergisi de Evrensel Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilmiştir. Serpil
Bozer’in, Sanat Çevresi Dergisi’nin sahibi Hamit Kınaytürk ile teması bulunmaktaydı ve
bu doğrultuda da Evrensel Sanat Galerisi, İstanbul’daki sanatçılarla da çalışma şansına
sahip olabilmiştir. Aralarındaki tanışıklıktan dolayı Serpil Bozer, Sanat Çevresi
Dergisi’ne Evrensel Sanat Galerisi’nin reklamlarını vermiştir. Hamit Kınaytürk de Serpil
Bozer’in İstanbullu sanatçılarla tanışmasına yardımcı olmuştur. Zaman zaman Gazi
Eğitim Enstitüsü mezunu Ankaralı sanatçılar ise Serpil Bozer’in Ankara yerine İstanbullu
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sanatçılarla çalışmasına sitem etmişlerdir. Ayrıca, Galeri’nin sergi programlarında eski
ve yeni kuşak sanatçılara yer verilmiştir. (Serpil Bozer ile kişisel iletişim, 11 Temmuz
2019).

Öte yandan, Evrensel Sanat Galerisi’nde sanat izleyicilerini bilgilendirmeye yönelik
olarak, sergi dışında faaliyetler de düzenlenmiştir. Söyleşi ve seminer türündeki bu
faaliyetler, Cengiz Bektaş tarafından organize edilmiştir. Evrensel Sanat Galerisi ile
Evrensel Kitabevi birlikte hizmet verdiğinden, sanat izleyicisi sayısı da günden güne
artmıştır. Sanat izleyicileri, özellikle öğleden sonraları ve Cumartesi günleri Evrensel
Sanat Galerisi’ni ziyaret etmişlerdir (Anonim, 1982, s. 24; Serpil Bozer ile kişisel iletişim,
11 Temmuz 2019).

Evrensel Sanat Galerisi’nin kurucusu olan Serpil Bozer, basının ilgisini çekebilmek için
sergi açılışlarını bakanların yapmasına özen göstermiştir. Ayrıca, Neslihan Gence ve
Yalçın Gökçebağ tarafından Ankara’nın sanat hayatı ile ilgili olarak hazırlanan bir
televizyon programında, Evrensel Sanat Galerisi’nin faaliyetlerine sık sık yer verilmiş ve
sergi takvimi duyurulmuştur. Neslihan Gence aynı zamanda, sık sık Evrensel Sanat
Galerisi hakkında çeşitli dergilere yazılar yazmıştır. Bu ve benzeri tanıtımlar
doğrultusunda, basının Evrensel Sanat Galerisi’ne olan ilgisi artmıştır (Serpil Bozer ile
kişisel iletişim, 11 Temmuz 2019).

Evrensel Sanat Galeri; Erdinç Güder24 (Karaesmen, 1981, s. 56), Müfit Çelik25
(Karaesmen, 1981a, s. 59), Hoca Ali Rıza26 (Karaesmen, 1981b, s. 77), Rahmi Gönen27

24 “Erdinç Güder’in; Anadolu evlerinin çeşitli görüntülerinin ağırlıklı olduğu temiz ve aydınlık resimlerden

oluşan ilk kişisel sergisinin ardından, Nüzhet İslimyeli de peyzajlarını sergilemiştir. Yılın son faaliyetini,
Mahmut Cuda’nın teknik olgunluğunun zirvesindeki ölü doğa ve peyzajlarından oluşan sergisi
oluşturmuştur.” Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Karaesmen, 1981, s. 56.
25 “Ankaralılar, genç kuşaktan Müfit Çelik’in suluboya sergisini zevkle izlemişlerdir. Müfit Çelik’in, guaj
desteği olmaksızın okul suluboyasıyla gerçekleştirdiği peyzajlar, portreler ve doğadaki hareketli insan ve
hayvan figürleri, insanlara parmak ısırtıcı derecede başarılı gelmiştir”. Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz:
Karaesmen, 1981a, s. 59.
26 “1981 yılı Mart ayı itibariyle düzenlenen Hoca Ali Rıza’nın Evrensel Galerisi’ndeki “Taş Basma
Gravürleri Sergisi” de, Mart ayı canlılığı kapsamında değerlendirilen önemli bir sergiyi ifade etmektedir.”
Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Karaesmen, 1981b, s. 77.
27 Dönem itibariyle 23 yaşında olan Rahmi Gönen’in portreci sanatı, büyük bir kitlenin dikkatini çekmiştir.
Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Karaesmen, 1981b, s. 78.
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(Karaesmen, 1981b, s. 78), Cemal Tollu28 (Anonim, 1982a, s. 24), Ali Avni Çelebi29,
Mustafa Ayaz30 (Karaesmen, 1982a, s. 39), Ozan Hasan Hüseyin31, Hayati Misman32,
Karaesmen, 1984, s. 56), Ruzin Gerçin33 (Karaesmen, 1984b, s. 64) ve Cavit Atmaca34
(Karaesmen, 1984c, s. 44) gibi, birçok farklı kuşağa ve sanat akımına mensup sanatçıların
sergilerine ev sahipliği yapmıştır.35

3.8. LEONARDO SANAT GALERİSİ (1978)

Leonardo Sanat Galerisi, 22 Şubat 1978 tarihinde açılmıştır. Leonardo Sanat Galerisi’nin
açılışıyla ilgili olarak Özsezgin (1978a, s.29), aşağıda verilen bilgilendirmeyi
paylaşmıştır:
Bu sergi nedeniyle, Ankara’da açılan yeni bir galerinin de sözünü etmeliyim. “Leonardo”
adıyla Tunalı Hilmi Caddesi 100/2’de açılan bu galeri; turistik eşya satımının yanı sıra, küçük
çapta sergiler için küçük bir bölmeyi de içeriyor. Yerinin kent merkezinden uzak oluşu,
sanatseverleri fazla ürkütmemeli… Galeri yönetimi etkin bir program uygulayabilirse,
Ankara’nın sanat çevreleri yeni bir kültür yuvasına kavuşmuş olacaklar.

“Evrensel Sanat Galerisi’nde 13 – 31 Mart 1982 tarihleri arasında açılan “Cemal Tollu Resim Sergisi”
nedeniyle, 31 Mart Çarşamba günü akşamı düzenlenen bir törenle, merhum sanatçının oğlu Ahmet Tollu’ya
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onur plaketi verilmiştir. Törende; T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı H. Kemal Gökçe ve Müsteşar Yardımcısı Tevfik Rüştü Gökalp ile Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü Başyardımcısı İhsan Yücesoy ve çok sayıda davetli hazır bulunmuştur”. Ayrıntılı Bilgi
İçin Bkz: Anonim, 1982a, s. 24.
29 Yirmiler Kuşağı’nın hayatta olan önemli temsilcilerinden Ali Avni Çelebi, çok uzun yıllardan sonra
Ankara’da bir kişisel sergi açmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Karaesmen, 1982a, s. 39.
30“ Mustafa Ayaz, kentlerde yoğunlaşmanın insani ve sosyal sorunlarını gözleyip profesyonel çalışmalarını
sürdürmektedir. Mustafa Ayaz’ın, Evrensel Sanat Galerisi’nde de bu kapsamda bir sergisi
gerçekleştirilmiştir”. Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Karaesmen, 1982a, s. 39.
31“ Ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalması dolayısıyla, dönem itibariyle güçlü bir şekilde uzun süre
yaşam savaşı veren Ozan Hasan Hüseyin’e destek olmak amacıyla Evrensel Sanat Galerisi’nde açılan
karma sergi büyük anlam taşımaktadır. Sergi, plastik değer ölçülerinin ötesinde sanat ve düşün dünyamızın
dayanışma saygı ve coşkusunu göstermesi bakımından önemli addedilmektedir”. Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz:
Karaesmen, 1984, s. 56.
32 “Hayati Misman’ın Evrensel Sanat Galerisi’ndeki özgün baskı sergisi, türünün yıllar boyunca Ankara’da
görülmüş en önemli etkinliğini oluşturmaktadır. Yontunun dışında plastik sanatların tüm diğer dallarında
son yıllarda tanık olduğumuz canlılık, baskı ve gravürde de kendini göstermektedir. Gazili ve Ankaralı,
kendi köşesinde ve farfarasız işin hem felsefesini hem de kuyumculuğunu geliştiren Hayati Misman, bu
kez patlama yapmıştır. Zira yaptığı iş, en küçük bir teknik kusur dahi içermemekte ve ileri düzeyde plastik
boyuta dayanmaktadır.” Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Karaesmen, 1984, s. 56.
33 Ruzin Gerçin; suluboyayı sürekli kullanan kadın ressamların en önde geleni olduğunu, Evrensel Sanat
Galerisi’ndeki düş – cennet – çok tatlı bir dünya karışımı özgün ve şiirsel evreninden son başarılı örneklerini
sergilemektedir. Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Karaesmen, 1984b, s. 64.
34 Evrensel Sanat Galerisi’nde “Cavit Atmaca Sergisi” de düzenlenmiştir. Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz:
Karaesmen, 1984c, s. 44.
35
Sergi programları listesi için bkz. Ek.2.
28
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Leonardo Sanat Galerisi’nin açılışı, Ankaralı Sanatçı Lütfü Günay’ın sergisi (Şekil 21,
22) ile gerçekleştirilmiştir. Sanatçıların, sanatseverlerin, basın ve sefaret mensuplarının
hazır bulunduğu açılış, çok kalabalık bir izleyici topluluğu ile gerçekleşmiştir. Leonardo
Sanat Galerisi’nde ayrıca, 23 Şubat tarihinde günün kalabalığında sergiyi iyi izleyememiş
ya da açılışa gelememiş olanlar için ayrı bir kokteyl düzenlenmiştir. Kırk yıl boyunca da
Leonardo Sanat Galerisi’nde, Cuma günleri sergi açılış günleri olma özelliğini taşımaya
devam etmiştir (F.Anıt ile kişisel iletişim, 20 Mayıs 2020).

Leonardo Sanat Galerisi’nin kurucusu olan Füsun Anıt gönül verdiği, özgür ve ciddi bir
çabayla çalışabileceği, sevdiği ve heyecan duyacağı bir uğraşla çalışma hayatını
sürdürmek istediği için Leonardo Sanat Galerisi’ni kurduğunu belirtmektedir (Şekil 23,
24). Füsun Anıt Leonardo Sanat Galerisi’nin kurulduğu dönemde, Ankara Kadın
Ressamlar Derneği’nde hem sanatçı hem de üye olarak sanat yaşamına katkıda
bulunmaktadır. Bu doğrultuda Füsun Anıt; Leonardo Sanat Galerisi’nin kurulmasında, o
dönemlerde Ankara sanat ortamında galerilerin yetersiz, ancak sanatseverlerin bilinçli
olmasının etkili olduğunu ifade etmektedir (Füsun Anıt ile kişisel iletişim, 20 Mayıs
2020).

Leonardo Sanat Galerisi’nin kurucusu olan Füsun Anıt, kuruluş sıralarındaki Ankara
ortamını şöyle anlatmaktadır:
Ben Galeri’yi açarken sanat ortamının sanata düşkünlüğünü, tiyatro, opera, film ve
konserlere gidenlerin ve kitap okuyanların olduğunu ve konuşma konularının bunlarla
dolduğunu biliyordum. Zafer Çarşısı’ndaki kişisel ve karma sergilerin, o koskoca salonu tıka
basa doldurduğunu görüyordum. Keza banka ve kültür derneği sergi salonları, büyük
olmamalarına rağmen açılışlar çok kalabalıktı. Galeri’yi açtıktan sonra, o kültür sanat
faaliyetlerine katılan kişileri bir bir galerimizde görmek beni çok mutlu ediyordu. Çalıştığım
İstanbullu sanatçıların “Ankara izleyicisini ve alıcısını daha bilinçli buluyoruz” sözleri,
benim sanat adına ve Ankara adına onurlanmama sebep oluyordu. Bu sanatsever kesim,
tahminimden daha fazlaydı. Doktorlar, akademisyenler, bürokratlar, sefaret mensupları,
büyük iş yeri patronları, yabancı iş insanları ve hatta asistan düzeyinde belirli geliri olan
gençler ve öğrenciler bile vardı. Onlar da bütçelerine göre baskı ve resimler alıyorlardı (F.
Anıt ile kişisel iletişim, 20 Mayıs 2020).

Füsun Anıt, Sanat Tarihçisi Kaya Özsezgin ile Ankara Kadın Ressamlar Derneği’nin bir
sergi açılışında tanışmıştır. Sanat üzerine gerçekleştirdikleri konuşmalarda, ortak noktalar
yakaladıklarını belirtmişlerdir. Bu görüşmelerden iki yıl sonra da Füsun Anıt Özsezgin’e
galeri açma fikrini ilettiğinde, Özsezgin kendisini heyecanla onayladığını ifade etmiştir.
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Bu tarihlerde ise Ankara’da özel galeri olarak, sadece Evrensel Sanat Galerisi ve Artisan
Sanat Galerisi bulunmaktadır (F.Anıt ile kişisel iletişim, 20 Mayıs 2020).

Leonardo Sanat Galerisi kurulurken, daha fazla sanatsevere ulaşılması hedeflenmektedir.
Leonardo Sanat Galerisi’nin adresi de bu hedefe yönelik belirlenmiştir. 1970’li yılların
sonunda Tunalı Hilmi Caddesi, Kızılay’ın buluşma ve gezme kalabalığını kendisine
çekmektedir. Tunalı Hilmi Caddesi’nde her çeşit ürünü satan dükkânların bulunması,
banka ve sinemaların bu caddede yoğunlukta olması ve ayrıca Kuğulu Park da Leonardo
Sanat Galerisi’nin Tunalı Hilmi Caddesi’nde konumlandırılmasında etkili olmuştur.
Yapılan tanıtım faaliyetleri doğrultusunda da Leonardo Sanat Galerisi, işinden evine
dönenlerin ya da alışveriş yapanların uğrak noktası haline gelmiştir. Galeri sabah yedi ve
akşam yedi saatleri arasında, öğle tatili bile olmadan ve haftanın altı günü gezilebilmiş;
üniversite öğrencileri, ev kadınları, alışverişten ellerinde filelerle dönenler, esnaflar,
çıraklar ve kısacası herkes tarafından ziyaret edilebilmiştir. Çok daha fazla sanatsevere
ulaşılabilmesi adına da Leonardo Sanat Galerisi’ni ziyaret eden herkese ayrı ayrı bilgi
verilmiştir (Füsun Anıt ile kişisel iletişim, 20 Mayıs 2020).

Galeri, Tunalı Hilmi Caddesi’nde, Kuğulu Park hizasında ve dört katlı bir 1950’li yıllar
binasının giriş alt katında hizmet vermiştir. Büyük bir dairede konumlandırılmış ve girişi
apartmanın içinden yapılmıştır. 1,5 – 2 ay süren bir inşaat çalışmasının ardından ve Füsun
Anıt’ın babasının bilgi ve becerisi ile binanın yan tarafından ve dışarıdan olacak şekilde,
çok şık bir giriş yapılmıştır. Pencereler büyütülmüş ve pencere üstüne bakır dövme tente
konulmuştur. Böylece Galeri’nin hem estetik görünebilmesi hem de dışarından
algılanabilmesi sağlanmıştır. Galeri’nin tüm duvarlarına kemer açılmış ve bu kemerler
birbirlerine bağlanarak, derinleşen ve bölüm bölüm bir görünüm kazandırılmıştır. İç
kısım aydınlatması için de hareketli ve ayarlanabilir raylı lambalarla, resimlerin üzeri
aydınlatılabilecek şekilde profesyonel bir uygulamada bulunulmuştur (Şekil: 25, 26, 27).
Galeri’nin arka reyonunda ise, sanatçıların misafirlerini ağırlayacağı bir köşe
düzenlenmiştir. Galeri’nin arka tarafında bulunan ve ayrı bir kapıdan girilen büyük bir
odada da açılan sergilerden kalan konsinye tabloların üç ay gibi bir süre boyunca
saklanabilmesi ve ilgili sanatçıyı arayan alıcılara gösterilip satışının yapılabileceği bir
bölüm konumlandırılmıştır (F. Anıt ile kişisel iletişim, 20 Mayıs 2020).
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Galeri’ye “Leonardo” adının verilmesinin tek nedeni, yapılacak sergilerde sadece resim
sanatının değil; heykel, seramik, fotoğraf ve cam sanatının da tanıtılmasının
amaçlanmasıdır. Leonardo da Vinci de çok yönlü bir sanatçı olduğu için, Galeri’ye bu
isim verilmiştir. Leonardo Sanat Galerisi’nde, sergiler dışında söyleşiler de
düzenlenmiştir. Bu söyleşiler kapsamında da sergisi bulunan sanatçı ile sanat
eleştirmenleri, sanat alıcıları ve sanatseverler (15 – 20 kişilik) arasında düzeyli bir bilgi
alışverişi gerçekleştirilmiştir. Sanatı sevdirmek, tanıtmak ve bilgi birikimine katkıda
bulunmak amacıyla da haftada bir gün randevu ile ilkokul çocukları Galeri’de
ağırlanmıştır. İlkokul öğrencilerine, sanatçı tarafından resimleri anlatılmış ve öğrencilere
sorular yöneltilmiştir (Şekil 28, 29). Leonardo’da sürekli olarak, ortama uygun klasik
müzik ya da dönemin Batı müziği eserleri çalınmıştır (F. Anıt ile kişisel iletişim, 20 Mayıs
2020).

Galeri’ye ait yazılı bir yayın çıkartılmamıştır. Sadece her sergiye yönelik, 50x70
boyutundaki afişler Galeri’nin dış girişine konulmuştur. Aynı şekilde her serginin
televizyon çekimi yapılmış ve bu çekimler periyodik olarak televizyonda yayınlanmıştır.
Televizyonda yayınlanan ilk Leonardo sergisi, Bedri Baykam Sergisi’dir. Bedri Baykam
Sergisi’nin televizyon programı uzun bir görsel çekim üzerine, Kaya Özsezgin’in kaleme
aldığı bir anlatım doğrultusunda hazırlanmıştır. Leonardo Sanat Galerisi’ndeki sergilere
yönelik tüm televizyon çekimlerinde de sözcüklerin resimlerle üst üste düşmesini
sağlamak için montaj Füsun Anıt tarafından yapılmaktaymış. Bu kapsamda Pazar günü
yayınlanan bir sanat programında yapılan sergi tanıtımları, birçok kişi tarafından izlenmiş
ve çok beğenilmiştir (F. Anıt ile kişisel iletişim, 20 Mayıs 2020).

Galeri açılışından itibaren basından destek görmeye başlamıştır. Her sergiye yönelik
ilanlar, gazetelere ve dergilere gönderilmiştir. Gazeteler ve dergiler de bu ilanlar
doğrultusunda, sergilerle ilgili yazılar hazırlanabilmesi için çalışanlarını sergilere
yönlendirmişlerdir. Gazete ve dergi çalışanlarına, Leonardo Sanat Galerisi’ndeki sergileri
ziyaret etmeden önce, sanatçıların davetiyelerde yazan kısa özgeçmişlerini ve sanat
yaşamları hakkında yazılan yazıları okumaları önerilmiştir. Böylelikle de, bazı yazarların
sanat muhabirliği yapmalarının yolu da açılabilmiştir.

Neticede, Leonardo Sanat
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Galerisi’nin, tek kanal döneminde dahi televizyon programcılarıyla yakın ve güvenilir
ilişkileri mevcut olmuştur (F. Anıt ile kişisel iletişim, 20 Mayıs 2020).

Leonardo Sanat Galerisi’nde sergi programı oluşturulurken, Türk Resim Sanatı’nda kalıcı
izler bırakmış ve isim yapması kaçınılmaz olan sanatçılar tercih edilmiştir. Bununla
birlikte sergi programlarına dâhil edilecek genç ve yetenekli sanatçılar belirlenirken,
Füsun Anıt’ın görsel seçiciliği ön planda tutulmuştur. Sonuçta, Füsun Anıt tarafından
başarılı görülen ve “bu sanatçı ilerler” diye nitelendirilen sanatçılar, yani o tarihlerde 25
– 30 yaşında olanlar, bugün orta kuşak olarak son derece iyi isim yapmış sanatçılar
olabilmişlerdir. Sergi programlarına yönelik eserler seçilirken, sanat akımları dikkate
alınmamıştır. Görsel çekicilik, doğru resim dili ve sanatçının güçlü fırçaları, bu süreçte
göz önünde bulundurulan hususlar olarak ön plana çıkmıştır (F. Anıt ile kişisel iletişim,
20 Mayıs 2020).

Sanatçılarla çalışmaya başlamadan önce bir sözleşme imzalanması, Leonardo Sanat
Galerisi’nin prensipleri arasında yer almıştır. Füsun Anıt bir yıllık sanat sezonu için sergi
planı yaparken, Mart – Nisan aylarında İstanbul’a gitmekte ve sanatçılarla ciddi bir
görüşme süreci yürütmekteymiş. Sanatçılarla yapılan görüşmeler doğrultusunda da
anlaşma şartlarına uygun olarak ve yirmi resimden az olmayacak şekilde, Füsun Anıt’ın
bizzat kendisi tarafından resimler seçilmiştir. Sanatçının o yıl içerisinde başka bir yere
sergi sözü vermemesi gerektiğinin ve Leonardo Sanat Galerisi’nde yapacağı sergiden
vazgeçmesi durumunda karşılıklı olarak maddi ve manevi tazminatla yükümlü olunacağı
kurallarının konuşulmasının ardından, taraflar arasında sözleşme imzalanmıştır (F. Anıt
ile kişisel iletişim, 20 Mayıs 2020).

Sözleşmelerin bu hükümler kapsamında yapılmasının nedeni; bir sonraki sezonda
alıcılara,

izleyicilere

ve

basına

verilen

sergi

sıralamasının

doğruluğundan

uzaklaşılmamasını sağlamak, ciddi çalışmaların zedelenmesini engellemek ve sergi
garantisi vererek sanatçıyı korumayı amaçlamak olarak ifade edilmektedir. Sanatçıların
başka sergi ihtimallerinin ve/veya anlaşmalarının zarar görmesine neden olabilecek ya da
son derece ciddiyetsiz ve saygısız bir şekilde usta sanatçıları rencide edebilecek

91

davranışlardan da kaçınılması ayrıca önemli görülmüştür (F. Anıt ile kişisel iletişim, 20
Mayıs 2020).

Leonardo Sanat Galerisi’nin kurucusu olan Füsun Anıt, galeri – sanatçı ilişkilerini şöyle
anlatmaktadır:
Kırk yılda çağdaş Türk Resim Sanatı’nın; yaşlı kuşak, orta kuşak ve genç kuşaklarının hemen
hemen hepsi ile çalıştık diyebilirim.36Kaybettiğimiz sanatçıların aileleri ile iletişim kurduk
ve hepsi sergi tekliflerimizi olumlu karşıladılar. Sanatçılarımızın hepsi ile çok içten, sevgi ve
saygı çerçevesinde ve yıllar sürecek ilişkiler kurduk. Hiç kimseyi gücendirmedik ve tüm
sanatçılarımız benim ciddiyetime güvendi. Çok sevgili Eşref Üren, Şefik Bursalı, Mehmet
Pesen, İbrahim Balaban, Lütfü Günay, Fethi Arda, Nazlı Ecevit, Hüseyin Bilişik, Nuri Abaç
ve daha birçok sanatçımız beni sevdiler ve işimi doğru yapışımı takdir ettiler. Onların bu
sevecenliği, takdiri ve güveni, benim bu doğru yoldan ayrılmamamı gerektiren birer dürtü
oldu. Bu yıllarda birçok yaşlı kuşak sanatçısını kaybettik. Ailemden birini kaybetmişim kadar
canım yandı. Genç kuşak, yani aynı yaşlarda olduğumuz kuşakla son derece sevecen,
güvenilir ve esprili bağlar kurduk. Kokteyller dışında, Galeri’de içki servisi asla yapmadık.
Bu tutumumuza, Burhan Uygur bile saygı duydu. Sergileri, sanatçılarımızla birlikte kurduk.
Son temizliği, sanatçım elektrik süpürgesiyle kendisi yaptı. Güzelce, dayanışma ve zevkle
hazırladığımız sergilerin çoğu çok iyi sattı. Satış endişesi taşımadığında, sergiler daha başarılı
oluyordu. En iyi örneği Şahin Kaygun’du. İstanbul’dan arayıp, “Satışlar nasıl gidiyor?” diye
bile sormazdı. Ben arayıp “Bugün iki tane sattık” dediğimde, “Aferin kız!” derdi. Onu da
sevgiyle anıyorum. Reha Yalnızcık, bu genç kuşak sanatçılar arasında en naifiydi. Resimleri
ile kişiliği iç içe geçmişti sanki... Airbrush ve dipnotlarla açtığımız ilk sergisinde çok
beğenildi. Ankara’da 2 – 3 gün kalacak olan sanatçıları evimde ağırlıyordum. Çok zevkli ve
eğlenceli zamanlar geçiriyorduk. Hala unutamadığımız dostluğumuzun güzel gençlik
anıları… (Füsun Anıt ile kişisel iletişim, 20 Mayıs 2020).

O dönemlerde Ankara, sanatseverleri ve sanat alıcısı bakımından İstanbul’dan daha
bilinçli bir şehir olarak görülmektedir. Bu durum, İstanbul’da yaşayan sanatçıları
Ankara’da sergi açmaya teşvik etmektedir. Sanat eseri satın alanlar ise, iki kısımda
incelenebilmektedir; koleksiyonerler ve beğendiği resmi alanlar… Galeri tarafından
“ismi olan” sanatçılara yönlendirilen koleksiyonerlerin elinde olan tablolar için zamanla
çok yüksek fiyatlar istenmeye başlanmıştır. Beğendiği tabloyu alanlar içinse, ünlü
sanatçıların eserlerini almak önemli görülmemektedir. Zira onlar, sadece eseri
beğenmelerini yeterli görmektedirler. Bununla birlikte resmi beğenmelerinin yanında;
bazıları çerçeveyi beğendiklerini, bazıları da evinin duvarlarına resmin uyduğunu
belirtmekteymiş. Bu alıcılar, başta Füsun Anıt’ı çok şaşırtmıştır. Ancak sonradan bu
alıcılar arasından da küçük çaplı koleksiyonlara yönelenler olmuştur (F. Anıt ile kişisel
iletişim, 20 Mayıs 2020).
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Önceki dönemlerde olduğu gibi o dönemde de, devlet kurumlarının resim galerilerini ve
sanatın diğer dallarını destekleme gibi bir yaklaşımı olmamıştır. Gönderilen onca
davetiyeye rağmen de, devlet kurumlarından bir ya da iki kez açılış çelengi yollanmıştır.
Devlet kurumlarında çalışanlar arasında da sadece yüksek mevkili özel alıcılar olduğu
görülmüştür (F. Anıt ile kişisel iletişim, 20 Mayıs 2020).

3.9. ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ (1979)
Alman Kültür Merkezi (Goethe – Institut), Almanya Federal Cumhuriyeti’nin tüm
dünyada faaliyet gösteren kültür enstitüsüdür. Almancanın Almanya dışında
öğrenilmesini teşvik etmekte ve uluslararası kültür ve eğitim programlarıyla kültürel
diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Dünya genelinde hizmet veren Goethe –
Institut merkezlerinde; kültür toplulukları, okuma salonları, dil öğrenim ve sınav
merkezleri ve sergi alanları bulunmaktadır. Almanya ve kültürüyle etkin olarak ilgilenen
herkesle ortaklık kurulmakta ve hiçbir siyasi partiye bağlı olmadan, bağımsız bir biçimde
çalışmaların sürdürülmesi amaçlanmaktadır (Goethe – Institut, 2019) Alman Kültür
Merkezi Ankara Şubesi, Atatürk Bulvarı 131 numaralı binada hizmet vermektedir.

Enstitü arşivlerinde bulunabilen etkinlik programlarından takip edilebildiği kadarıyla,
1979-1990 yılları arasında Kurum’da; gerek Türk gerekse Alman sanatçıların resim,
heykel, baskı, afiş, mimari, fotoğraf sergileri; okul/çocuk sergileri; atölye çalışmaları;
üniversitelerle işbirliği halinde sergi ve konferanslar; sanat söyleşileri, seminerleri gibi
çok yönlü sanat etkinlikleri37 gerçekleştirilmiştir (Şekil 30-32).

3.10. TURKUVAZ SANAT GALERİSİ (1980)
Felsefeci Şahin Yenişehirlioğlu, Turkuvaz Sanat Galerisi’ni aşağıda verilen sözleriyle
anmaktadır:
Ankara’da güzel bir sonbaharın, açık gökyüzünün, sararmaya yüz tutmuş yaprakların ve
havanın hala ılık dehlizlerinde ya da yağmurlu sokakların ve çiseleyen damlaların
berraklığında, gri bulutların sorgulayışlarında, büyük bir heyecanla, büyük bir istekle ve
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büyük bir dürtüyle koşarak bir yere giderdim, giderdik. Giderdik; aydınlar, sanatçılar, sanat
sevenler, resim merak edenler: Resim Galerisi, Turkuvaz... 1980’lerde, Ankara’da peş peşe
sanat galerileri açılıyordu. Bir girişim de Taylan Tegin’den gelmişti. Bestekâr Sokağı,
böylece sanat düşlerimizin mekânı edinmiştik. Merdivenleri çıkar, içeri girer, küçücük
kırmızı şarap damacanasından bir bardak şarap alır ve yudumlarken duvarları süsleyen
sanatçıların gönül ve yürek yansımalarını seyre dalardık. Sonra aramızda tartışmalar,
tartışmalar… Hale Sontaş, Tülin Onat, Yusuf Katipoğlu, Hüseyin Bilgin, Gül Derman, Bele
Bachem, Sabiha Erengönül, Yusuf Toprak, Devrim Erbil, Ünal Cimit, Gülsün
Karamustafa… Ve diğerleri… (Tegin, 2001, s. 48 – 49).

Turkuvaz Sanat Galerisi’nin kurucusu olan Taylan Tegin, herhangi bir pazar araştırması
yapmadan bu Galeri’yi kurmuştur. Taylan Tegin, aslında başka bir iş yapmak istediğini
ve bu iş için tuttuğu yerin galeri mekânı olabileceğini düşününce de galeriye
dönüştürdüğünü belirtmektedir. Taylan Tegin’in görsel sanatlara ilgisi, İstanbul Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenci olan bir arkadaşı ve yurt dışında eğitim
gördüğünde çevresindeki sanatçı arkadaşları vesilesiyle başlamıştır.

Türkiye’ye

döndüğünde işinden elde ettiği gelirle resim satın almaya başlamıştır. 1978 yılı sonunda
işsiz kaldığında ise daimi bir işe olan ihtiyacı gündeme gelmiş ve bir iş yeri kiralamıştır.
Mekânın büro kısmına biraz para harcadıktan sonra, finansal kaynağı tükenmiştir. O
dönemde dostları olan Nursun – İhsan Garan, Yalçın – Birsen Akdeniz ve Raşit Gürdilek,
Turkuvaz Sanat Galerisi’nin kurulmasında kendisine çok yardımcı olmuşlardır. Bütün bu
çabaların sonunda da Turkuvaz Sanat Galerisi açılmıştır. Taylan Tegin, Turkuvaz Sanat
Galerisi’ni açma amacını; yaş, cinsiyet ve tarz farkı gözetmeksizin, Ankara’da
tanınmayan ya da tanınan, ama farklı yönlerini sunabileceği sanatçıları alışılagelmişin
dışındaki etkinliklerle tanıtmak olarak ifade etmektedir (Tegin, 2001, s. 50-52).

Turkuvaz Sanat Galerisi’nin açılışı, Hürriyet Gösteri Dergisi’nde, aşağıda verilen
ifadelerle duyurulmuştur:
Yeni açılan Turkuaz Galerisi; uygar ve cesur bir yaklaşım içinde genç kuşak ressamlarını
sergileme ilkesini getirerek ilgi çekerken, Hale Sontaş’tan sonra Sabiha Erengönül’e
salonunu açıyordu (Karaesmen, 1981b, s. 77 – 78).

Turkuvaz Sanat Galerisi kuruluşundaki amaca uygun davranarak, o yıllarda farklı
etkinlikler gerçekleştirmeye başlamıştır. Turkuvaz Sanat Galerisi’nde sergi açılmadan bir
gün önce eserler gösterime çıkarılmış ve bu gösterime “20” ya da “25” sanatsever davet
edilmiştir. Konuklar resimleri izledikten sonra, sanatçıyla birlikte söyleşiler
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başlatılmıştır.38 Söyleşilerin, zaman zaman iki ya da üç saat sürmesi söz konusu
olabilmekte ve çok farklı disiplinlerden kişiler söyleşilere katılabilmekteymiş. Bu
söyleşiler, üç yıl devam ettirilmiş ve yılda “25” ya da “30” civarında söyleşi
gerçekleştirilmiştir. Yıllar geçtikçe, bu söyleşilere katılanların sayısında belli bir azalma
görülmeye başlamıştır. Bu nedenle de üçüncü yılın sonunda, söyleşilere yönelik
uygulamaya son verilmiştir. Tegin, tartışma toplantılarına çağırdıklarının gelmediğini
görünce toplantıları iptal etmiş, ama açılış kokteyllerini beş saate çıkarmıştır (Tegin,
2001, s.43-45).

Taylan Tegin söz konusu toplantılarda 12 Eylül baskısından bunalmış aydınları
çağırmaya özen göstermiştir. Ancak sanat alıcısı kesim, bu toplantılardan biraz uzak
kalmıştır. Çünkü bazı sanatçılar, sanat alıcılarını evlerindeki mobilyaların rengine göre
eser almaları dolayısıyla küçümsemişlerdir (Tegin, 2001, 51, 52).

Turkuvaz Sanat Galerisi, kurulduğu ilk yıllarda ciddi krizler yaşamıştır. Zira Turkuvaz
Sanat Galerisi’ni cazip kılmak için yapılan faaliyetler, giderleri karşılamamıştır. İhtilal
sonrası bir dönem olduğu için de toplantı yasakları bulunmaktadır. Bu durum nedeniyle
de Turkuvaz Sanat Galerisi’nin odalarına perde takılması gerekmiştir. Bu perdeleri temin
edebilecek kaynak ise sağlanamamıştır. Bunun üzerine, sonradan Turkuvaz Sanat
Galerisi’ne ortak olacak olan çalışan Şensu, galeri perdelerini dikmiştir. Binanın kalorifer
tesisatı

bozulunca

da

çingenelerin

eşekleriyle

getirdikleri

kömürlerle

galeri

ısıtılabilmiştir. Bu nedenle de çoğu zaman açılışlarda konukların makam araçlarıyla
eşekler yan yana durmak zorunda kalmıştır (Tegin, 2001, s. 53 – 54).

Bu yıllarda sergi açılışlarına büyük bir ilgi gösterilmektedir ve sergi açılışlarına gelenler
nedeniyle, sokaklarda adeta izdiham yaşanmaktadır. Hatta bir keresinde Turkuvaz Sanat
Galerisi’nin sergi açılışına, bir büyükelçi korumalarının yardımıyla üç kez gelmek
durumunda kalmıştır. Kapı önlerindeki kalabalıklar, dönemin kolluk güçlerinin
dikkatinden de kaçmamıştır (Tegin, 2001, s. 54).

38
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Taylan Tegin ve ortağı Şensu hizmet verdikleri sanat alanında daha başarılı adımlar
atabilmek adına, İstanbul’a seyahatler gerçekleştirip sanat dünyasındaki gelişmeleri de
takip etmişlerdir. Böylelikle Turkuvaz Sanat Galerisi, yılda 12 – 15 arasında sergi
gerçekleştirir duruma gelebilmiştir.39 (Şekil 33, 34) Bununla birlikte Turkuvaz Sanat
Galerisi, Ankara’da bahçede sergi gerçekleştiren ilk galeri olma niteliğine sahip olmuştur.
Turkuvaz Sanat Galerisi için 1985 yılında yeni bir sergi mekânı kiraladığında, galericilik
birçok açıdan olumsuzluklar yaşamaya başlamıştır. Bu nedenle de Turkuvaz Sanat
Galerisi’nin yeni yeri için, yeni kaynaklar yaratılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla da
Turkuvaz Sanat Galerisi’nin yanında, bir de bar açılmıştır. Barla ilgili de sorunlar
yaşanınca, Turkuvaz Sanat Galerisi’nin ortağı Şensu olumsuz koşullara daha fazla
dayanamayıp ortaklıktan ayrılmıştır. Bu doğrultuda Taylan Tegin Turkuvaz Sanat
Galerisi’nin bar alanını da galeri mekânına dönüştürüp, galeriye teknolojik ve idari
yenilikler getirmiştir. Özellikle de yeni sanatçılarla yaşanan problemler nedeniyle
(kendilerini hocalarından farklı görmemeleri gibi) Taylan Tegin’in hevesi kırılmış ve
yılda açılan sergi sayısında düşüş yaşanması gündeme gelmiştir (Tegin, 2001, s.56-57,
68-69).

3.11. GALERİ SANAT – YAPIM (1982)

Galeri Sanat – Yapım 1982 yılında Alparslan Türkeş Caddesi 7/A No’lu adreste, Fotoğraf
Sanatçısı İbrahim Demirel tarafından kurulmuştur (Şekil 35). Galeri Sanat – Yapım’ın
açılışı ile ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre; Galeri Sanat –
Yapım, alışılagelmişin biraz dışında bir işleve sahip olacaktı. Buna yönelik olarak da
Galeri Sanat – Yapım’da salt resim sergilerine değil, resimle birlikte fotoğraf ve
televizyon (TV) – film derslerine de yer verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu nedenle Galeri
Sanat – Yapım’ın atölyesi, fotoğraf stüdyosunun araç – gereçleriyle de donatılmıştır. Bu
çalışmalardan kısa bir süre sonra da, TV ve film aygıtlarının tamamlanması
amaçlanmaktadır (Anonim, 1983, s. 4).
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Aynı habere göre; Galeri Sanat – Yapım ayrıca resim ve baskı sanatçılarına da çalışma
ortamı sağlayarak, onların atölye, tezgâh ve araç – gereç gereksinimlerini karşılamayı ve
ürün verebilmeleri için uygun koşullar yaratmayı öngörmektedir. Galeri Sanat –
Yapım’da 1 Haziran’daki ilk resim derslerini, Leyla Onat ve Kayıhan Keskinok vermeye
başlamıştır. Kısa bir süre sonra başlatılan fotoğrafçılık derslerinin öğretmeni ise, İbrahim
Demirel olarak belirlenmiştir. Galeri Sanat – Yapım’daki ilk resim sergisinde; Nadide
Akdeniz, Nevzat Akoral, Mustafa Aslıer, Şefik Bursalı, Yalçın Gökçebağ, Mehmet Güler,
Duran Karaca, Fevzi Karakoç, Kayıhan Keskinok, Hüsamettin Koçan, Ali İsmail
Türemen, Berna Türemen, Filiz Özayten ve Mehmet Uzel’in yapıtları yer almıştır
(Anonim, 1983, s. 4).

1980 yılında Sanat – Yapım Plastik Sanatlar Galeri ve Atölyesi’ni kurmuş olan Fotoğraf
Sanatçısı İbrahim Demirel, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (AİTİA)
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisidir. İbrahim Demirel,
Ankara’da sanatçıların bir araya gelip konuşmalarına ve tartışmalarına olanak sağlayacak
bir mekâna olan ihtiyacını sıklıkla dile getirmiştir. Bu ihtiyaçtan ötürü de Galeri Sanat –
Yapım’ın açılması tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir (Şenyapılı, 2012, s. 4).

İbrahim Demirel ile dost olan Önder Şenyapılı’nın (2012, s. 4) aktardığına göre; İbrahim
Demirel, Galeri Sanat – Yapım’ın sanatçıların / sanatseverlerin bir araya gelecekleri
galeri ötesi bir mekân olması için, yalnız ilk açıldığında değil, sonraki yıllarda da sürekli
çaba göstermiştir (Şekil 36, 37). Buna yönelik olarak da İbrahim Demirel, Galeri Sanat –
Yapım Sanat Atölyesi’ni mekânın hizmete girdiği yıl devreye sokmuş ve yöneticiliğine
de Kayıhan Keskinok’u getirmiştir. Bu nedenle de Kayıhan Keskinok Sanat Atölyesi hem
Galeri Sanat – Yapım ile yaşıttır hem de özdeşleşmiştir (Şekil 38 ).

Galeri Sanat – Yapım hakkında Ahmet Say (Şenyapılı, 2016, s. 46), aşağıda verilen
ifadeleri paylaşmaktadır:
Anlatmakla pek olmaz, gidip gezmeniz ve görmeniz gerekiyor. Bu dört yüz metrekarelik
mekânı ve bu parmak ısırtacak plastik sanatlar merkezini; adım adım dolaşıp, merdivenlerini
inip çıkıp, her köşesini ayrı ayrı inceleyip, bakıp yaklaşarak, elinizi değdirerek ve yaşayarak
buranın tadına varmanız gerekiyor. Kentin kıyı kenarında bir galeriyken, emeklemeye yeni
başlamıştı Sanat – Yapım... Bu mekânın içinde, bu sanat merkezinde sanat yapılıyor. Burası
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öncelikle işlik... Resim öğreniliyor, resim üretiliyor, resim tartışılıyor, resim sergileniyor ve
resim yaşanıyor. Beyni İbrahim Demirel, yüreği Kayıhan Keskinok…

Galeri Sanat Yapım‘da başta fotoğrafçılık olmak olmak üzere sanatın çeşitli dallarında
yayınlar da yapılmıştır40.

Galeri Sanat Yapım’da Veysel Günay, Kadri Özayten, Mustafa Eker, Nihat Darcan,
Zühdi Müridoğlu gibi dönemin sanatçıları ve eski yeni her kuşaktan sanatçı için sergiler
gerçekleştirilmiştir41. Galeri, Ankaralı sanatseverler için kültür ve sanatın öğrenildiği
paylaşıldığı bir ortam olmuştur.

GALERİ Mİ – GE (1982)

Çok şey yaşandı zaman içinde Mi – Ge’de…
Sevinçler, hüzünler, güzellikler…
Mi – Ge’nin duvarlarında sanatçıların coşkuları, renkleri,
Dünyaları sergilendi, sorgulandı.
Paylaşımın doruğuna çıkıldı…
Duyguların, tuvallerin, boyaların, şövalelerin…
Mumların, çiçeklerin…
Şarapların, şarkıların unutulmaz şölenlere dönüştüğü mekândır Mi – Ge.
Mi – Ge’de yaşanan zaman öylesine renkliydi ki, renkler hiç solmasın istedim.
Taptaze kalsın anılarımda. Mi – Ge Sanat Galerisi’ni hizmete açarken, belki de yaşamı
çirkinliklerden arındırmayı, yaratıcı ruhu yaşamın içine katabilmeyi düşündüm kendimce…
(Giray, 2005, s. 105).

Mine Özman ve Sanatçı Gencay Kasapçı’nın isimlerinin ilk hecelerini içeren Mi – Ge
Sanat Galerisi, 20 Aralık 1982 tarihinde Ankara Cinnah Caddesi 62/2 numaralı binada
(Şekil 39) Gencay Kasapçı’nın hazırlamış olduğu bir karma sergi ile açılmıştır. Galeri Mi
– Ge’nin kurucusu Mine Özman, kuruluş öncesinde kendisini bir galeri açmaya yönelten
ortamı şöyle anlatmaktadır:
1970’li yıllarda, Ankara’da resim en çok söz edilen sanat dallarından biri haline gelmişti.
Fazla galeri yoktu. Özellikle sergi açılışları büyük ilgi çekiyordu. Resme meraklı olduğum
için, sık sık açılışlara katılıp yavaş yavaş sanat çevrelerini tanımaya başlamıştım. Babamla
düşlerimizde yer alan bir galeri – kütüphane kurma fikri düşüncelerimde şekilleniyordu.
Lütfü Günay Atölyesi’ndeki çalışmaların, bu fikrin gelişmesinde yadsınamaz bir katkısı
vardı. Ankara’da Vakko Sanat Galerisi’ndeki bir serginin açılışında, Gencay Kasapçı ile
40
41
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tanıştım. Farklı bir kadındı. Kırçıl saçları, insanı süzen tavırları, keskin bakışları ve kendine
olan güveni, insanı hem ürkütüyor hem de etkiliyordu. Gencay, bana almam için resimler
öneriyordu. Gencay’ı tanıdıkça, o hırçın görünümünün altındaki inişli çıkışlı sanatçı ruhunu
da algılamıştım. Bir gün Gencay’a, Erol’un da desteğiyle galeriyi açmak istediğimden söz
ettim. İçten ve sıcacık bir salon olmalıydı. Onun da fikrini almak istemiştim. Belki ileride bir
kütüphane de ilave edilebilirdi. Çıktığımız bir öğle yemeğinde, bana bu işi birlikte
yapabileceğimizi söyledi. Gencay, ilk aylarda Vakko’daki sanat yöneticiliğini de birlikte
yürütüyordu (Giray, 2005, s. 95).

Mine Özman ile bir süre birliktelikleri devam ettikten sonra, Gencay Kasapçı Mi –
Ge’den ayrılmıştır. Gencay Kasapçı’nın yerine, sanat tarihçisi ve eleştirmen Kaya
Özsezgin ve ardından da Önder Şenyapılı Galeri Mi – Ge’ye danışmanlık yapmaya
başlamıştır. Galeri Mi – Ge’de, 70’den fazla sergi yapılmıştır42 (Şekil 40 ). Sergilerin yanı
sıra da şiir geceleri, müzik dinletileri ve kitap tanıtımları düzenlenmiştir. Cahit Külebi,
Semih Sergen ve diğer dostların katıldığı şiir geceleri, Ahmet Kanneci gitar resitalleri,
Murat Göksu ve arkadaşlarından aryalar, Bahar Göksu’dan arp dinletisi, Şefika Kutluer
Flüt Konseri ve Yıldız İbrahimova Çigan Müziği Konseri, Galeri Mi – Ge’nin sanat
etkinliklerinden bazılarıdır

(Şekil 40-43). Galeri Mi – Ge’de ayrıca, antik takı

müzayedesi de gerçekleştirilmiştir (Giray, 2005, s. 95-96).

Galeri Cinnah Caddesi 61/8 numaraya taşınınca, Mi – Ge Art’a dönüştürülmüş ve farklı
bir sanat yorumu ve anlayışıyla hizmet vermeye başlamıştır. Bu bağlamda Mi – Ge Sanat
Galerisi’nde başlayan happeningler, bu mekânda enstalasyonlara dönüştürülmüştür. MiGe Art’ta ayrıca sanat, sanat tarihi, psikoloji ve felsefe seminerleri gerçekleştirilmiştir
(Görsel) (Giray, 2005, s. 99).

3.12. AKDENİZ SANAT GALERİSİ (1983)

Akdeniz Sanat Galerisi, 1983 yılında “Akdeniz Grafik” olarak İzmir Caddesi 51
numarada kurulmuştur. Kurulduğu yıllarda Akdeniz Grafik’te konsinye resimler satılmış
ve slayt, katalog, davetiye ve çerçeve işleri de yapılmıştır (İ. Akdeniz ile kişisel iletişim,
23 Temmuz 2019).
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Akdeniz Sanat Galerisi’nin kurucusu İsmet Akdeniz, Gazi Eğitim Enstitüsü Güzel
Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. İsmet Akdeniz, fotoğrafla da amatör olarak
uğraşan bir sanatçı olma niteliğine sahiptir. Sanatçı Halil Akdeniz ağabeyi ve Nadide
Akdeniz yengesidir. Akdeniz Sanat Galerisi, İzmir Caddesi’nde iken sergi
gerçekleştirememiştir. Çünkü o yıllarda, İzmir Caddesi’nde daha ziyade konutlar yer
almakta ve konut sahipleri galericilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine izin
vermemekteymişler. Daha sonraki dönemlerde Akdeniz Sanat Galerisi, Özveren Sokak
25/1 numaralı daireye taşınmıştır (İ.Akdeniz ile kişisel iletişim, 23 Temmuz 2019).

Galeri’nin, hiçbir zaman bir danışmanı olmamıştır. Ancak ilk sergileri Zafer Gençaydın,
Mürşide İçmeli, Hayati Misman, Nevzat Akoral, Adnan Turani ve Turan Erol gibi
hocalarla birlikte çalışılarak gerçekleştirilmiştir. Bu hocalarla, aynı zamanda sanat
sohbetleri de yapılmıştır. Dolayısıyla da bu birliktelikler ve sohbetler, Akdeniz Sanat
Galerisi’ne yön tayin edilmesinde destek sağlamıştır (İ. Akdeniz ile kişisel iletişim, 23
Temmuz 2019).

Akdeniz, 1980’li yılların başında Ankara’da bir sanat ortamından söz edilemeyeceğini;
mevcut ortamı da sanatçıların ve sanat galerisi sahiplerinin kendi çabalarıyla yarattıklarını
belirtmektedir. Sadece bazı devlet çalışanları, politikacılar, büyükelçiler, doktorlar ve
üniversitelerde görev yapan akademisyenler sanat alıcılarıdır. Doktorlar bile evlerinin
salonlarındaki kapasiteye göre eser satın almaktadırlar. Dolaysıyla da bir koleksiyoner
kitlesinden söz etmek mümkün değildir. (İ.Akdeniz ile kişisel iletişim, 23 Temmuz 2019).

Akdeniz’e göre o dönemde halk sanattan anlamamakta ve soyut sanattan hiç
anlamamaktadır. Örneğin; Adnan Turani, soyut çalıştığı için eserleri oldukça zor satılan
bir sanatçıdır. Ama yine de birçok kişi ikna edilerek, Adnan Turani’nin resimleri
satılabilmiştir. Ayrıca zaman zaman da resimler taksilere konulmuş ve potansiyel
alıcıların ayağına kadar resimler götürülmüştür. Resim fiyatları o günlerde de çok ucuz
olmadığından, taksitle resim satışı yapılmıştır. Resimlerin fiyatları memur maaşlarının
dört katına kadar çıkabildiğinden, alıcılar taksitle resim almak yoluna gitmişlerdir (İ.
Akdeniz ile kişisel iletişim, 23 Temmuz 2019).
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Akdeniz, Galerisi’nde baştan itibaren soyut sanatçılarla çalışıldığı için, bazı sergilerin
satışsız bittiğini belirtir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için de eleştirilere rağmen
zaman zaman figüratif eserlere yönelmek söz konusu olabilmiştir. Bu doğrultuda 1980’li
yıllarda Özal döneminde sanatla uğraşanlar, iyi kötü kazanç sağlayabilmişlerdir. Devlet
görevlileri iki sergiden birine gelmekte ve ödenekler dâhilinde devlet kurumları için resim
satın alınıp, çağdaş sanat desteklemeye çalışılmaktaymışlar. Ancak daha sonraki
dönemlerde, devlet görevlileri de eser satın almak için galerilerine uğramamaya
başlamıştır. Akdeniz Sanat Galerisi de böylesi bir ortamda, mesleğe olan sevgi temelinde
herhangi bir destek olmadan varlığını sürdürmeye çalışmıştır (İ.Akdeniz ile kişisel
iletişim, 23 Temmuz 2019).

Bu yıllarda gerçekleşen sergilerden önce basın ve medya mensupları, davetiye ve basın
bülteni istemektedirler. Sergilere katılan basın ve medya mensupları da kendilerine teslim
edilen bilgileri büyük oranda yayınlamışlardır. Bu doğrultuda dönem itibariyle, basının
ve medyanın sanata olan ilgisinin oldukça fazla olduğu görülmektedir. (İ. Akdeniz ile
kişisel iletişim, 23 Temmuz 2019).

Akdeniz Sanat Galerisi’nde sergi düzenleri kurulurken, birlikte çalışılan sanatçılara en
erken iki yılda bir ve yeni sanatçılara da tüm sergilerin üçte biri kadar olanak
tanınmaktadır. Yani yılda on iki sergi düzenlenmekteyse, bunun sekizi eski ve dördü de
yeni sanatçıların eserlerini kapsamaktadır. Akdeniz Sanat Galerisi’nde koleksiyon
oluşturulurken de daha çok çağdaş sanatçılara yer verilmektedir (İ. Akdeniz ile kişisel
iletişim, 23 Temmuz 2019).

3.13. GALERİ Z (1983)

Galeri Z, 1983 yılında Fatma Bölükbaşı Tuna tarafından Cinnah Caddesi 64 numarada
kurulmuştur. Bu adreste sekiz yıl faaliyetlerini sürdürmesinin ardından, Kırkpınar Sokağa
taşınmış ve on altı sene bu adreste çalışmalarına devam etmiştir. Daha sonraki
dönemlerde de Ankara Kalesi’ndeki son adresine taşınmıştır. Galeri’nin kurucusu olan
Fatma Bölükbaşı Tuna’nın eşi diplomat olarak görev yapmıştır. Tuna, eşinin yurt
dışındaki görevi sona erdikten ve kendisi de emekli olduktan sonra, Ankara’da iş
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arayışına başlamıştır. Bu süreçte Cinnah Caddesi’nde halı ve kilim satılan bir dükkânın
satılık olduğunu öğrenmiştir. Bütçesinin çok sınırlı olmasına karşın, ortak bularak
dükkânı almaya karar vermiştir (F Bölükbaşı Tuna ile kişisel iletişim, 03 Temmuz 2019).

Dükkânı satın alırken aklının bir köşesinde sürekli Türkiye’nin yurt dışında daha iyi
tanıtılabilmesi niyeti bulunmaktadır. Yurt dışı görevlerinde Fatma Bölükbaşı Tuna ve eşi,
Türkiye tanıtımının yeterli olmadığına şahit olmuşlar ve bu durumdan sürekli rahatsızlık
duymuşlardır. Satın almış oldukları dükkân 300 m2’dir. Bu dükkânın bir kısmını galeri
yapmayı düşünmüşlerdir. Sanatçı Sabri Akça Fatma Tuna’nın eşinin öğretmeni
olduğundan, Sabri Akça’ya bu dükkânın galeri olup olamayacağını sormuşlardır. Sabri
Akça dükkânı uygun bulunca da galeri için girişimlere başlamışlardır (F.Bölükbaşı Tuna
ile kişisel iletişim, 03 Temmuz 2019).

O döneme dek Tuna’nın galeri/galericilik hakkında herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır.
Bu nedenle de Galeri Z’nin yönetilmesi konusunda Söbutay Özer, Vedat Can ve Sabri
Akça’dan destek almışlardır. Özellikle de, Söbutay Özer’in çok büyük desteğini
görmüşlerdir. Söbütay Özer, Gazi Eğitim Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun
tüm sanatçılarla Tuna’yı tanıştırmış ve birlikte birçok sergi gerçekleştirmişlerdir (Şekil
44). O dönemde galerici olmak, çetin bir iştir. Bu nedenle de Ankara’da Urart Sanat
Galerisi, Mi – Ge Sanat Galerisi (Galeri Z’nin komşusu), Artisan Sanat Galerisi, Evrensel
Sanat Galerisi ve Turkuaz Sanat Galerisi gibi birkaç sanat galerisi bulunmaktadır. Sanat
eseri satmak için uygun bir piyasa oluşmadığından, Tuna o dönemde sanat eseri
satabilmeyi Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benzetmektedir (F. Bölükbaşı
Tuna ile kişisel iletişim, 03 Temmuz 2019).

Galeri Z’nin galeri bölümü açılınca F. Bölükbaşı Tuna’nın ortağı oluşan bu ortamdan
hoşlanmamış ve ortaklıktan ayrılmıştır. Tuna, yeni kurduğu Galeri Z’ye halkı çekebilmek
ve onlara sanat eseri satın alma kültürünü aşılayabilmek için farklı yöntemler denemiştir.
Bu anlayışla da Tuna, Galeri Z’nin kapısından her girene, evine bir misafir
geliyormuşçasına davranmış ve onlara sıcak ikramlarda bulunmuştur. Bu süreçte, Galeri
Z’nin hediyelik eşya bölümü de bozulmadan sürdürülmüştür. Çünkü Galeri Z’nin
hediyelik eşya bölümü galeri bölümünün finansmanında destek sağlamaktaymış. Bununla
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birlikte Galeri Z’ye hediyelik eşya almaya gelenler, galeri bölümündeki resimlere de
bakabilmişlerdir. Bu dönemde halkın, maddi nedenlerle birlikte manevi nedenler
dolayısıyla da sanat eseri alma kültürü oldukça zayıftır. Örneğin, bazı insanlar hala
evlerine resim asmayı günah olarak görebilmektedirler (F. Bölükbaşı Tuna ile kişisel
iletişim, 03 Temmuz 2019).

Tuna, bu dönemde kimi müşterilerinin bütçelerinin sanat eseri satın almaya yetmediğini
belirtmektedir. Bu nedenle de insanların sanat eseri satın almalarına kolaylık
sağlayabilmek adına sanatçılarına küçük resimler yaptırmaya ve bu resimleri çerçeveletip
çok düşük tutarlara satmaya başlamıştır. On Lira’ya resim yaptırılmakta, beş Lira resmin
çerçevesine verilmekte ve yirmi Lira’ya da resimler satılmaktadır. Tuna, Gülseren
Sönmez’in bu yöntemle 4000 resmini sattığını belirtmektedir. Ayrıca entelektüel /
sanatsever olup da maaşlı olmasına karşın bütçesi sınırlı olan bazı insanlara da taksit
yaparak resimler satılabilmiştir (F. Bölükbaşı Tuna ile kişisel iletişim, 03 Temmuz 2019).

Bir serginin açılış gecesinde “25 – 30” resim satılabilmiştir. Sabri Akça’nın 6. Kişisel
Sergisinde ise yetmiş resmin tamamı satılmıştır. Galeri Z’de 100 – 150 civarında
sanatçının ilk sergileri gerçekleştirilmiştir.43 Vedat Can, İhsan Çakıcı, Oya Kınıklı, Orhan
Gürel (o sıralarda resimleri Tunalı’da işportada satılmaktadır), Vahap Demirbaş ve İsmet
Keten, Galeri Z’de sergi açan sanatçılardan bazılarıdır. Gazi Üniversitesi’nde
akademisyen olarak görev yapan Oya Kınıklı da, Galeri Z’den ilk sergi teklifini aldığında
çok şaşırdığını belirtmiştir. Zira Oya Kınıklı, o döneme dek hiç sergi düzenleyememiştir.
Galeri Z tarafından kendisine sergi teklifinde bulunulmadan bir süre önce de Devlet Güzel
Sanatlar Galerisi’nden Oya Kınıklı’nın eserleri geri çevrilmiştir (F. Bölükbaşı Tuna ile
kişisel iletişim, 03 Temmuz 2019).

Dönem itibariyle, halkın sanat konusundaki bilgisi ya çok tatmin edici değildir ya da
yoktur. Dolayısıyla da insanları açılan sergilere çekebilmek için mücadeleli bir süreç
yaşanmıştır. 1980’li yılların sonuna doğru ise parası bol ve zengin bir kitle oluşmaya
başlamıştır. Özellikle de Özal döneminde paralarını bankerlere yatırıp kolay yoldan
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zengin olan bir kitle sanat eseri de almaya özen gösterir hale gelmiştir. Sanat eseri alan
bazı zenginlerin ise, satın aldıkları eserlerin üzerine kart yerleştirme gibi bir adetleri
bulunmaktadır. Ancak bu kişilerden bazıları, eseri satın almalarının ardından telefon edip
almaktan vazgeçtiklerini belirtir, galericileri zor durumda bırakırlarmış (F. Bölükbaşı
Tuna ile kişisel iletişim, 03 Temmuz 2019).

Galeri Z’nin, bir koleksiyoner grubu bulunmamaktadır. Bu dönemde kendilerini
koleksiyoner olarak tanımlayanlar ise sanatçıların atölyelerine gidip direkt olarak eser
almayı tercih eden kişilermiş. Bu nedenle de Tuna, daha çok etrafındaki arkadaş
gruplarına sanat eseri satabildiğini belirtmektedir. Bunun yanında banka müdürleri,
bürokratlar ve iş dünyası mensupları da Galeri Z’nin müşterileri arasında yer almışlardır
(F. Bölükbaşı Tuna ile kişisel iletişim, 03 Temmuz 2019).

Tuna, İstanbullu olduğu halde İstanbul’a gitmeyi hiç düşünmemiştir. Zira Ankara’nın
sosyal ortamını daha sıcak ve iş ortamını da daha rahat bulduğunu belirtmektedir; ancak
basın ve medya yeterince ilgi göstermemektedir .44 (F. Bölükbaşı Tuna ile kişisel iletişim,
03 Temmuz 2019). Galeri Z sergilerine politikacıların rağbet etmemesine karşın, bütün
sergiler için Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit’e davetiyeler gönderilmiştir. Süleyman
Demirel bu sergilere katılım sağlamasa da tebrik telgrafı göndermiştir. Tuna, bu
telgrafları sanatçılara vermeye özen gösterdiğini belirtmektedir. Galeri Z’deki sergi
açılışlarına, daha çok T.C. Dışişleri Bakanlığı mensupları ve misyon görevlileri katılım
sağlamıştır (F. Bölükbaşı Tuna ile kişisel iletişim, 03 Temmuz 2019).

Galeri Z’de en çok satılan eserler peyzajlardır (özellikle belgesel niteliğinde olanlar).
Nitekim Sanat Yazarı Erhan Karaesmen (1983, s. 45), Galeri Z’deki Cemal Güvenç
Ankara’dan İstanbul’a taşınan Galeri Selvin’in sahibi Selvin Gafuroğlu, İstanbul’a ilk gittiği sıralarda
Galeri Selvin’e gelenlere Ankara’daki gibi sıcak davranmaya başlamıştır. Ancak Fatma Tuna’ya
anlatıldığına göre; İstanbul iş ortamındaki bazı kişiler Selvin Gafuroğlu’na, Galeri Selvin’e giren
müşterilere bu kadar sıcak davranmaması ve İstanbul’u Ankara’ya çevirmemesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Dönem itibariyle basın da, sanat haberlerine çok fazla rağbet etmemektedir. Zira Hülya Avşar gibi popüler
olmuş kişiler, halkın dikkatini daha fazla çekmektedir. Ancak Fatma Tuna’nın TRT’de bazı dostları
bulunmaktadır ve onlara Galeri Z’deki sergi açılışlarıyla ilgili davetiyeler göndermiştir. O dönemde
televizyon programlarında davetiyeler okunmaktaydı ve özellikle de TRT 2’de saat 22.00’de yayınlanan
Haber Programı’nda, sergi duyuruları da yapılmaktaydı. Aytaç Kartüs, Arzu Balkıs, Koray Çetin ve Bahar
Daldal, TRT’de Galeri Z haberlerini duyurma konusunda Fatma Tuna’ya yardımcı olan medya
mensuplarından bazılardır (Fatma Tuna ile kişisel iletişim, 20 Mayıs 2019).
44
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Sergisi’ndeki sonbahar peyzajları hakkında övgü dolu bir yazı yazmıştır. Galeri Z’nin
müşterilerinin % 80’i ya da % 90’ı yabancı olduğu için de Türkiye peyzajlarına ilgi
duymaktalarmış. Galeri Z, en fazla Amerikan vatandaşlarına eser satmış; İsmet Yılmaz,
Güler Aras, Fahrettin Baykal ve Mustafa Yıldırım da eserleri satılan sanatçılarmış. Tuna,
Şefik Bursalı’nın resimleri çok pahalı bulunmaktayken, Turan Erol’un resimlerine büyük
ilgi gösterildiğini belirtmiştir. Bu dönemde Galeri Z yabancılara satış yaparak dünyanın
her yerine Türk sanatının taşınabilmesini sağlamıştır (F. Bölükbaşı Tuna ile kişisel
iletişim, 03 Temmuz 2019).

3.14. URART SANAT GALERİSİ (1983)

Urart Sanat Galerisi Kabaş ailesinin düşüncesi üzerine kurulmuştur bir süre sonra
Sağmanlı ailesine devredilmiştir. İstanbul ve Ankara’da faaliyet göstermiştir. (Giray,
1995a, s.2) Galeri’nin Ankara’daki şubesi Cinnah Caddesi’nde yer almıştır. Bu Galeri’nin
açılışıyla ilgili olarak Özben (1984, s.60) şu bilgileri aktarmıştır:
Urart başkentimizde Cinnah Caddesi 43/A Çankaya’da bir sanat galerisi daha açıyordu. Bu
görkemli açılışını Ankaramızın ünlü sanatçıları, kişileri ve yazarlarına kokteyl vererek
yapıyordu. Sanat Çevresi’nin Genel Yayın ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Hamit
Kınaytürk İstanbul’dan çağrılı olarak gelmişti. Özel davetiye ile Sayın Mehmet Kabaş çağrıyı
yapıyor ve ‘22’ sanatçının ‘29’ yapıtı ile 28 Kasım 1983 gününe özgü, bir günlük ‘Birleşik
Açılış Sergisi’ni sunuyordu. Bu açılış sergisine E.Akyavaş (2), A.Arbaş (4), Ş.Bursalı (1),
A.A. Çelebi (1), A.Dino (2), N.Erdok (1), M.Güleryüz (2), M.Gün (1), K.İncedayı (1), B.N.
İslimyeli (1), Ö.Kabaş (1), E.Naci (1), T.B. Özayten (2), F.T. Öztürk (1), O.Peker (1), L.G.
Sarptürk (1), G.Sözen (1), Y. Şenel (1), E.Tekand (1), N.Uludoğan (1), E.Üren (1) ve
Ş.Yorozlu (1) yapıtlarıyla katılıyorlardı açılışını kutlarcasına. Bu bir gecelik sergiden sonra
ertesi gün Mehmet Güler’in resim sergisi başladı. Sayın M. Kabaş’ın sahibi olduğu Ankara
Urart Sanat Galerisi’nin yöneticiliğini Sayın Serpil Bozer’in üstlendiğini öğrendik. Ankara
Urart açılırken “Anadolu” isimli ve Sayın Gürol Sözen’in araştırmalarıyla oluşturulan resimli
bir broşür de sundu çağrılılarına. Sonunda geniş bir kaynakça ekli olan broşür şu bölümlerden
meydana geliyor. Önsöz: Toprağın Altındaki Uygarlık, Bereket Ana, Usta Eller, Hititli
Yurttaştan Bize Kalan, Batıdan Doğuya, Bizans’a Doğru, Doğaya Açılan Bir Uygarlık:
Selçuklular, Yeni Bir Çağ: Osmanlılar, Son Söz Uygarlığın Zaferi, sonunda da resimlerle
çağları almış “ (Özben, 63, s.60).

Sağmanlı ailesi İstanbul’daki galeriyi kurduktan sonra Ankara halkının kültür ve sanata
merakını hissettiğinden Ankara şubesini açmıştır. Galeri’nin bir bölümünde takı
satılmaktaydı, sonra bu takılar Hilton Otel’e aktarılmıştır. Böylelikle bu bölümden
boşalan yere küçük bir sahne ve ofis yerleştirilmiştir. Galeri mekânı çok yüksek tavanlı,
orijinal bir mimariye sahip, çok güzel bir binadır. Yalnız dış kapısının enteresan bir
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tasarımı vardır ve bu kapı konuklara itici gelmektedir (N. Terzioğlu ile kişisel iletişim,
10 Ekim 2019).

Galerici Nuran Terzioğlu Tanbay Sanat Galerisi’nden ayrıldıktan sonra Urart Sanat
Galerisi direktörlüğüne geçmiştir. Burada sekiz yıl çalışmıştır. Urart’ta da yine bildiği,
İstanbul’da belirli bir tanınırlığa ulaşmış sanatçıları Ankara’da tanıtma çabalarını
sürdürmüştür. Pozisyonunda sergi program ve içeriklerini belirleme konusunda tam
yetkiye sahip olduğunu belirtmektedir (Ateş ve diğerleri, 2019, s.117; N.Terzioğlu ile
kişisel iletişim, 10 Ekim 2019). Programlar oluşturulurken, çağdaş sanat örneklerini
seçmeye, genç sanatçılara yer vermeye, Türkiye’deki sanatın gelişimini yansıtan
örnekleri sergilemeye özen gösterilmiştir (Giray, 1995a, s.3). Bu Galeri aynı zamanda
sanatçıların ilk sergilerini düzenleme gayesini de gütmektedir. Böylelikle İnci Eviner,
İrfan Önürmen, Emre Zeytinoğlu, Elif Ayiter, Artin Demirci, Selma Gürbüz’ün ilk; Murat
Morova, Bilge Alkor, Meriç Hızal, Arzu Başaran ve Kezban Arca Batıbek’in Ankara’daki
ilk sergileri Urart’da gerçekleştirilmiştir (Ateş ve diğerleri, 2019, s.117). Terzioğlu
özellikle gençlerle çalışmaktan hoşlandığını belirtmektedir. Örneğin Birol Demir’in ilk
kişisel sergisini yaptığında Demir “24” yaşındaymış. Bu sergide Kapadokya Urart’ta
yaşatılmıştır. Urart’taki sergi programı oluşturulurken daha ziyade günlük hayattan
konular seçilmiştir (Pektaş, 2013, s.16).

Urart Ankara’da 1987 yılından itibaren her sene kapsamlı temalı sergiler düzenlenmiştir
(Ateş ve diğerleri, 2019, s.117). Ayrıca her yıl maskeli partiler yapılmıştır. Bu partilere
giriş biletlidir. Cüz’i bir fiyatla bu serginin konusuna uygun maskeleri alanlar partiye giriş
hakkını kazanmışlardır. Böylelikle galeriye daha fazla izleyici çekme durumu
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu etkinlikte izleyici ve sanatçı iç içe olmuştur (Giray, 1995a,
s.5).

Terzioğlu’nda temalı sergilerin düşünce alt yapısı şöyle oluşmuştur (Giray, 1995a, s.3):
Galeriyi bir sergi alanı aynı zamanda bir tiyatro salonu olarak düşünüyorum. Çeşitli oyunların
konduğu bir tiyatro sahnesi gibi de düşünülebilir galeri. Sergi alanı herhangi bir ticarethane
olmadığı için izlenmesi önemlidir. Bu izleme aşamasında seyirciye farklı şeyler sunmak
gereklidir. En önemli şeylerden biri, bence, daima izleyiciyi uyanık tutmak ve ilgili kılmak.
İzleyicinin daima ilgisini çekmek prensibimiz. “Orada ne var acaba?” sorusunun onların
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aklında kalıcı olmasını sağlamak. Daha çok izleyici bulmak ve bunların galeri gezme
alışkanlığını canlı tutmak amacındayız…

Partilere başta diplomatlar, sanatseverler olmak üzere geniş bir katılım gerçekleşmiştir.
Hatta Terzioğlu’ndan öğrenildiği kadarıyla,

bir kez İstanbul’dan otobüsler bu

partilere/sergiye katılmak üzere gelirken içindeki grup hava koşulları nedeniyle Gerede
civarında mahzur kalmıştır. Sergiler açılırken çeşitli konserler organize edilmiştir.
Özellikle Bektaşi Nefesleri konseri son derece ilgi çekmiştir. Ayrıca Haluk Derinöz klasik
müzik konserleri gerçekleştirmiş, sıklıkla oda müziği konserleri yapılmıştır (N. Terzioğlu
ile kişisel iletişim, 10 Ekim 2019).

Galeri’den, resme yatırım gözüyle bakan kurum ve kuruluşlar yerine aydın bir kesim,
sevdikleri için eser almıştır. Galeriyi çok sayıda diplomat gezip eser almış; Türk resmi
koleksiyonları yapmışlardır. Danimarka Büyükelçisi Niels Tillisch, Almanya Büyükelçisi
Bay ve Bayan Haber, Avrupa Topluluğu Komisyonu Büyükelçisi Michael Lake kendi
ülkelerinde bir koleksiyon sergisi düzenleyecek kadar resim almıştır (Giray,1995a. s..3).

Eser fiyatları sanatçıyla beraber belirlenmektedir. Ankara’nın maddi potansiyeli de göz
önünde bulundurularak fiyatlar belirlenmiştir. Yeri geldiğinde taksitli satışlar yapılmıştır
(Giray, 1995a, s.4-5).

Dönemin önde gelen sanat yazarları (Erhan Karaesmen, Kaya Özsezgin, Önder Şenyapılı)
tarafından Urart’daki sergiler hakkında yeterince yazı yazılırmış; Cumhuriyet
Gazetesi’nden Müşerref Hekimoğlu iki satır yazdığında sergiler dolup taşmıştır. Erdal
İnönü dışında politikacılardan galeriye gelen olmamıştır. Zaman zaman politikacıları da
galeriye çekebilmek adına etkinlikler düzenlenmiş ancak, bu kesim yine de yeterince ilgi
göstermemiştir (N. Terzioğlu ile kişisel iletişim, 10 Ekim 2019).

Galeri’nin “Urart Sanat Galerileri 1983-1984” başlıklı kataloğuna Sezer Tansuğ önsöz
yazmıştır. Bu kataloğa göre Ankara’daki Galeri’de 1983-1984 yılında İlhami Demirci
(19-1974), Gürol Sözen, Şenol Yorozlu, Filiz Başaran Özayten, Mehmet Güler sergileri
gerçekleştirilecektir ( Urart Sanat Galerileri,1983-1984, s.1). Yine Urart’ın 10. Yılı için
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bastırmış olduğu katalog incelendiğinde Mehmet Aksoy, Erol Akyavaş, Bedri Baykam,
Arzu Başaran, İsmet Doğan, Neşe Erdok, Hızal Meriç, Balkan Naci İslimyeli, Murat
Morova, Fatma Tülin Öztürk, Yavuz Tanyeli, Şenol Yorozlu’nun Urart’ta kişisel sergiler
açtıkları görülmektedir (Urart Sanat Galerileri, 1992, s. 41-47).

Urart sanat galerisi Sağmanlı ailesinin kararı üzerine 1994 yılında kapatılmıştır.

3.15. GALERİ NEV (1984)

Galeri Nev’in kurucularından biri olan Ali Artun, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi’nden mezun olmuştur. Politik konularla yakından ilgili bir kişidir. ODTÜ’deki
öğrencilik yıllarında Sosyalist Fikir Kulübü Başkanı olarak görev yapmış ve o dönemde
birkaç kez hapse girip çıkmıştır. 12 Eylül, Ali Artun ve dönem arkadaşları için bir hayal
kırıklığı olmuştur. 12 Eylül sonrasında ise Artun, Frankfurt Okulu filozoflarını okurken
sanatın siyasal gücüne umut bağlamaya başlamıştır. Çağdaş Sahne’deki etkinlikler ve
Galeri Nev bu umudun, yani sanatın eleştirel ve özgürlükçü gücüne olan inancının sonucu
olarak kendisini ortaya koymuştur (Altuğ, 2014, s. 248).

Galeri Nev’in kurucularından olan Mimar Haldun Dostoğlu da ODTÜ Mimarlık
Fakültesi’nden mezundur. Mezun olduktan sonra yedi yıl mimarlık yapmıştır. Haldun
Dostoğlu, 1980 – 1983 yılları arasında Amerika’da bir mimarlık ofisinde çalışmıştır. 1983
yılı itibariyle de bir yıl boyunca Mimarlar Odası’nda Ali Artun’la birlikte çalışmalarını
sürdürmüştür. Bu süreçte Haldun Dostoğlu ve Ali Artun birlikte bir iş yapmak istemişler
ve buna yönelik olarak da “Hayal” isimli bir dergi çıkarmaya karar vermişlerdir. Haldun
Dostoğlu ve Ali Artun, Hayal Dergisi’nde hiç söz olmamasını ve derginin tamamıyla
görsellerden oluşmasını kararlaştırmışlardır.(Dostoğlu, 2019).

Dönem itibariyle Fransa’dan Türkiye’ye gelen Selçuk Demirel, Haldun Dostoğlu ve Ali
Artun’u dergi çıkarmanın zor bir iş olduğu konusunda uyarmış ve bir sanat galerisi
açmalarının daha uygun olacağını belirtmiştir. Hatta Selçuk Demirel, Haldun Dostoğlu
ve Ali Artun’un Abidin Dino’yla çalışmalarını sağlayacağını da belirtmiştir. Ancak
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Haldun Dostoğlu ve Ali Artun’un, bu dönemde galeri açmaya ve böyle bir sorumluluk
altına girmeye yönelik çekinceleri ve bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. Selçuk Demirel
ise, Haldun Dostoğlu ve Ali Artun’u “Kolay, yaparsınız” diyerek teskin etmiştir. Selçuk
Demirel’in kendilerine Paris’e gelmelerini salık vermesi doğrultusunda da Artun ve
Dostoğlu 1983 ve 1984 yıllarının bahar aylarını Paris’te geçirmişler; Selçuk Demirel’le
bütün galerileri gezmişler ve Abidin Dino’yla tanışmışlardır (Dostoğlu, 2019).

Haldun Dostoğlu ve Ali Artun, açmayı düşündükleri galerinin ismini önce “hayal” olarak
düşünmüşler ve logosunu da tavus kuşu olarak planlamışlardır. Ancak, ilk sergiyi açmak
üzere davet edilen Abidin Dino “Ben adı hayal olan galeride sergi açmam!” diye tepki
gösterince, yani hayal ismi bu mekânın ayaklarının yere basmadığı izlenimini
uyandıracağından endişe edilince, galerinin adının “Nev” olmasına karar verilmiştir.
“Nev”, “yeni” demektir ve dolayısıyla da Galeri Nev’de yeniliğin daimi olması gerektiği
anlayışı, yeniliğin sorumluluğunu da beraberinde getirmiştir (Vural, 2016, s. 18;
Dostoğlu, 2019).

Bu gelişmeler doğrultusunda Galeri Nev, 1984 yılında Mimar Ali Artun ve Mimar Haldun
Dostoğlu tarafından Ankara Gaziosmanpaşa Horasan Sokak 14 numarada kurulmuştur45
(Şekil 45-47) Galeri Nev, daha sonra Gezegen Sokak 5 numaraya taşınmıştır). Galeri
Nev’i açarken Ali Artun ve Haldun Dostoğlu kültürel ve sanatsal çalışmaların ve
söyleşilerin yer alabileceği bir mekân oluşturmak istemişlerdir. Bu temelde de Galeri
Nev’de resim kültürünü alabildiğince derinleştirmek ve resmi demokratikleştirmek
kuruluş aşamasında dahi önemli bir husus olarak değerlendirilmiştir (Altuğ, 2014, s. 248).

Galeri Nev’in Horasan Sokak’ta bulunan binasında, bir de kafe hizmet vermekteymiş.
Kafe, Galeri Nev’e ek gelir elde edilebilsin diye açılmıştır. Ancak sadece kafe gelirleri
ile Galeri Nev’in giderleri karşılanamayacağından, Artun ve Dostoğlu, aynı zamanda ufak
tefek mimari ve tasarım projeleri de yapmışlardır. Galeri Nev ise bu dönemde iki ortağın
bu yolla elde ettikleri gelirlerin tümünün tükenmesine neden olmuştur (Altuğ, 2014, s.
248).
Galeri Nev, daha sonra Gezegen Sokak 5 numaraya taşınmıştır. Günümüzde merkezi binası
Gaziosmanpaşa Kırlangıç Sokak 24 numaradadır.
45
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Galeri Nev, 2 Mayıs 1984 tarihinde Abidin Dino’nun “Eller Sergisi” ile açılmıştır46
(Artun, 2007, s. 1). Sergide Dino’nun çeşitli dönemlerini kapsayan “87” tablosu yer
almıştır (Gülizar,1984, s.4). Sanat Yazarı Önder Şenyapılı (1989, s. 131), Abidin
Dino’nun Eller Sergisi’ni şu şekilde aktarmaktadır:
Peker’in kapıları gibi; Abidin Dino’nun da “eller”i, “parmaklar”ı, “acılar”ı, “acayipler”i,
“tedirginler”i ve “domatesler”i var. Yeni bir galeride, Galeri Nev’de Ankaralıların huzuruna
çıktı. Dino, ellerden yapay yaratıklar ve parmaklardan anıtsal görünümler yaratmıştı. Açılış
gününde tıklım tıklımdı galeri... Galeriye inen sokağın çamuru kimseyi yıldırmadı ve hiç
kimseyi yarı yoldan döndürmedi. Aynı gün Cemal Bingöl’ün Kibele’de açılan sergisine,
sanatçıya T.C. Kültür Bakanlığı’nın Onur Plaketi’ni vermek için gelen T.C. Kültür ve Turizm
Bakanı, belki de “yolun çamurlu olduğunu” bildiği için gelmedi, kim bilir?

Eller Sergisi’nin ardından, Ali Artun ve Haldun Dostoğlu’nun Dino’ya gönderdikleri on
dört sayfalık bir raporda, aşağıdaki belirlemeler iletilmiştir:47
Galerimizin yeni olmasına ve pek “ayakaltı” olmamasına rağmen, açılıştaki izdihamla
başlayan ilgi, sergi müddetince ve hatta sergi ertesinde de sürdü. Bunun yanında bizi
sevindiren diğer bir durum, izleyicilerin farklı aydın kesimlerden geniş bir kompozisyon
oluşturması ve serginin bazı gruplarca saatlerce izlenmesiydi. Mümkün olduğunca sergiyi
gezenlerin her biriyle ilgilenerek, sorularını cevaplamaya ve çalışmalarımızın üzerinde bilgi
vermeye gayret ettik. Önemli sayıda bir izleyicinin, evlerine ilk kez bu sergiden bir resim ve
röprodüksiyon almaları bizi etkiledi (Artun, 2007, s. 1).

Abidin Dino’nun sergileri, Galeri Nev’de ilerleyen yıllarda da devam ettirilmiştir.
Türkiye’deki aydınlar arasında ve Batı’da son derece ilgiyle takip edilen Abidin Dino’nun
Galeri Nev sergileri, devlet erkânı tarafından ilgiyle karşılanmamıştır. Bu vesileyle konu,
Gazeteci Uğur Mumcu’nun Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşesinde de gündeme gelmiştir.
Mumcu, bu konuda aşağıdaki belirlemelerini paylaşmıştır:
Abidin Dino, yıllardır Fransa’da yaşıyor. Fransa’da oturan bir kültür elçimiz olarak;
Avrupa’nın hemen hemen bütün başkentlerinde, Amerika’da ve Cezayir’de resimlerini
sergiliyor. Galeri Nev, Dino’nun resimlerini “Abidin” adlı bir albümde toplamış. Ferit Edgü
de, “resmin anları”nı yazmış; “Resmin boyutları büyüdükçe, kendine çekmek istediği
kişilerin sayısı kendiliğinden artar”, diyor Edgü... Resmin boyutları küçüldükçe de, kendine
bir kişiyi çekmeye çalışır ve sonunda o kişinin resmi olur. Dino’nun küçük resimleri işte
böyle... Küçük resimler; bir küçücük değil, bir kocaman dünya (Mumcu, 1986, s.1, 12).

“Daha sonraki dönemlerde Abidin Dino’nun; “Parmaklar Sergisi”, “Acılar Sergisi”, “Acayipler Sergisi”
ve “Tedirginler Sergisi” de, Galeri Nev’de gerçekleştirilmiştir. Birkaç yıl içinde ise Abidin Dino, adeta
Galeri Nev’in Paris’teki temsilcisi haline gelmiştir. Galeri Nev’deki sergilerde, Abidin Dino’nun çeşitli
dönemlerini kapsayan 87 tablosu yer almıştır.” Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Gülizar, 1984, s. 4.
47 Abidin Dino’nun birinci ölüm yıldönümünde ve Galeri Nev’in onuncu kuruluş yıldönümünde, “Eller
Sergisi” bir kez daha açılmıştır. Galeri Nev’in yirminci kuruluş yıldönümünde ise, Eller Sergisi’ne gelen
herkese “Eller Kitabı” hediye edilmiştir. Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Artun, 2007, s. 1.
46
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Mumcu (1986, s.1, 12) bu sergiye Devlet erkanının ilgisizliğinden dem vurarak yazısına
şöyle devam eder:
Abidin Dino, yarın Paris’te bir sergi açıyor. Büyük boyuttaki resimleri de orada... “Espace
Pont – Neuf” te sergilenecek. Paris’teki büyükelçimiz bu sergiye gider mi? Ya da bir çiçek
olsun gönderir mi? Bilemem. Dino’nun Ankara’daki sergisine bir tek hükümet üyesi gelmedi.
Ne Başbakan, ne Kültür Bakanı, hiçbiri, hiçbiri... Sen mutluluğun resmini yapabilir misin
Abidin, “Hürriyet” sözcüğünün resmini, ama yalansızını? Dino, yıllardır “uzun ince bir
yolda” yürüyor. Fırçası, tuvali, renkleri ve kalemi ile dimdik...

İşte böyle koşullar altında 1980’li yıllarda Ankara’da bir galeri açmanın akıntıya kürek
çekmek gibi bir şey olduğunu belirten Artun, aşağıda verilen değerlendirmeleri ile
paylaşmaktadır:
İlk Mübin Sergisi’ni açtığımda, Mübin’in soyutlarına bakıp öfkelenen izleyiciler olmuştu ve
bana hakaret etmişlerdi. Yani, onların sanat eseri olabileceğine inanmıyorlardı. Uyduruk bir
şey sanıyorlardı. Sergilenmeleri öfkelendirdi ve bana hakaret ettiler. İzleyiciler sanata o kadar
yabancıydı…(Altuğ, 2014, s. 248).

Murat Gültekin (2016, s. 21) ise; Ali Artun’un Galeri Nev’i, 12 Eylül’den sonra
susturulan düşünce dünyasına hem bir ucundan delik açmak hem de bu dünyanın
niteliğini yükseltmek için kurduğunu belirtmektedir. Ayrıca 12 Eylül’den sonra
ODTÜ’den, Mimarlar Odası’ndan ve siyasal ve kültürel birliklerden olan aydın kesim,
güçlü bir arada olma, dayanışma ve dostluk duyguları ile Galeri Nev’in bünyesinde
bulunan kafede buluşmuşlardır (Altuğ, 2014, s. 252).

Döne Otyam (2000, s. 2) da “Bir Evim, Bir De Nev’im” başlıklı yazısında, Galeri Nev’in
o günkü koşullarda ihtiyaçlara nasıl cevap verdiğini aşağıda verilen ifadeleri ile
aktarmaktadır:
Sadece sergilerin yapıldığı bir sergi salonu değil; bir kültür kurumu, bir arşiv, bir kütüphane
ve hatta adeta bir müze... Sanatla ilgisi olmayanların bile, bir parçasında bir yerlerde bulunan
bir anı… Çünkü hala Ankaralıların “Eski Nev” diye söz ettiği, gerçek anlamdaki belki de ilk
“kahve” ortamı... Özel tasarlanmış gazetelikte asılan gazetelerin sıcaklığındaki ilk brunch...
Yazarların yazılarını yazdığı sevimli bahçe... Bir koordinasyon merkezi... 350’ye yakın yurt
içi ve yurt dışı sergi, 100’e yakın kitap ve katalog, özgün baskı dizgileri ve ayağımıza
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getirilen Dali’ler, Picasso’lar, Bonnard’lar, Saura’lar… Ve nihayet 200 eserin
röprodüksiyonunun derlendiği müze – kitap... Galeri Nev… Sanatın olduğu; ancak
izleyicinin olmadığı, soyut resmin sanat olarak sayılmadığı, yayını, galerisi, belgesi ve
müzesi olmayan yıllarda, bundan on beş yıl önce kurulan bir galeri…

Galeri Nev’in ilk faaliyeti olan Abidin Dino Sergisi’nden sonra Selçuk Demirel’in “Seyir
Defteri Sergisi”, Galeri’nin ikinci sergisi olarak düzenlenmiştir. “Seyir Defteri Sergisi”
nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan yazıda ayrıca, röprodüksiyonlarının
tanıtımına da yer verilmiştir:48
Galeri Nev sergilerinin, ötekilerden ayrı bir özelliği vardır. Tabloları ekonomik nedenlerle
alamayanlar için bir kolaylık olmak üzere, bunların röprodüksiyonlarını hazırlıyorlar. Bunlar,
hemen hemen herkesin edinebileceği fiyatta... Örneğin; Beş Yüz Lira’ya bunlardan bir
tanesini, Bin Beş Yüz Lira’ya çerçevesini ve Altı Bin Lira’ya da “Sergi Dosyası İçindekileri”
alabilirsiniz (Anonim, 1984, s. 5).

Galeri Nev 1984 yılı Mayıs ayında açılan ilk sergi sezonunu, bir yıl sonra 1985 yılı Mayıs
ayında Picasso, Bonnard ve Dali Sergisi ile kapatmıştır. Böylece Galeri Nev Türkiye’nin
ilk modernistlerinin yanı sıra, Avrupa modernizminin de başlıca sanatçılarını sergilemeye
başlamıştır (Artun, 2007, 2-3). Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Bern Elçisi’yken
edindiği Picasso ve Bonnard baskılarını, yazarın yeğeni Murat Belge’den almıştır.
Fransa’nın o sıradaki Ankara Büyükelçisi Fernan Rouillon ise özel koleksiyonunda
bulunan Vieira da Silva Gravürleri’ni sergilemesi için Galeri Nev’e vermiştir. Galeri Nev
bu eserlere; Dali’nin “İlahi Komedya” ile “Hamlet” dizilerini de ekleyince, II. Dünya
Savaşı öncesi Avrupa sanatına bir pencere açılmıştır. Leopold Levy’nin Türkiye’deki İlk
Kişisel Sergisi de Galeri Nev’de açılmıştır. Leopold Levy’nin Türkiye’deki İkinci Kişisel
Sergisi ise, 1987 yılında Fransız Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilmiştir (Artun, 2007,
s. 3 – 4). Galeri Nev’in kurucusu Ali Artun 20. yüzyılın son büyük avangard sanat
akımları arasında sayılan COBRA retrospektifinin, Gent Sanat Müzesi ile işbirliği
yaparak Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’ne getirilmesini sağlamıştır. Adını
Kopenhag, Brüksel ve Amsterdam’ın baş harflerinden alan “COBRA” kapsamında 1948
yılında imzalanan manifesto ile sanatın herkes için olduğu ve herkes tarafından
“Selçuk Demirel’in “Seyir Defteri Sergisi” ikinci kez de, “Başıboş Albümü” ile birlikte 1987 yılı Mayıs
ayı itibariyle gerçekleştirilmiştir.” Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: Anonim, 1987, s. 5.
48
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gerçekleştirilebileceği ilan edilmiştir. COBRA Sergisi, Galeri Nev’in kuruluşunda etkin
olduğu Sanart’ın 1992 Programı kapsamında düzenlenmiştir (Artun, 2007, s. 3 – 4).

Art Brut’nun yaratıcılarından Jean Dubuffet’nin 1944 – 1984 yıllarına ait taş baskıları ve
ipek baskıları, ilk kez İstanbul’da Pera Müzesi’nde ve Ankara’da da Galeri Nev’de
binlerce kişi tarafından izlenmiştir. Litografi Tekniği’nin bulunmasının 200. yılında da
İspanyol Avangard Sanatı’nın merkezinde olan sanatçılardan Antonio Saura’nın eserleri,
Türkiye’de ilk kez Nev’de sergilenmiştir. 20. yüzyılın en önemli grafik sanatçılarından
Roman Cieslewicz Sergisi de, ilk kez Ankara’da ve ardından İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir. Roman Cieslewicz Sergisi’nin Türkiye’ye getirilmesinde, Sanatçı
Selçuk Demirel’in sanatçı ile kurduğu bağlantılar etken olmuştur (Artun, 2007, 4).

Arif Dino’nun İlk Kişisel Sergisi de, Ankara’da Galeri Nev’de açılmıştır. Sergi,
sanatçının bütün resim ve heykellerini vasiyet ettiği Rasih Nuri İleri’de bulunan sekiz yüz
kadar yapıttan derlenmiştir. Sergi’nin açılışıyla birlikte, sergiden seçilen yapıtlardan
oluşan ve metinlerini Abidin Dino ve Rasih Nuri İleri’nin yazdıkları “Yüz” başlıklı sınırlı
serigrafi baskı kitap ve diğer baskıları da Galeri Nev tarafından sanatseverlere
sunulmuştur (Anonim, 1985, s. 4).

Tiraje Dikmen’in İlk Kişisel Sergisi de, 1970 yılı itibariyle Galeri Nev’de açılmıştır. 1970
yılından uzun bir zaman sonra, 1985 yılı itibariyle Tiraje Dikmen’in desenleri ve 1995
yılı itibariyle de yağlı boyaları Galeri Nev’de sergilenmiştir. Paris’te Tiraje Dikmen’i
keşfeden eleştirmen Patrick Waldberg de 1985 yılı itibariyle sanatçının Galeri Nev’de
açılan ilk sergisi sırasında yayımlanan ve editörlüğünü Ali Artun’un gerçekleştirdiği
“Zamanların Hafızası” başlıklı serigrafi dizisi için bir metin yazmıştır (Artun, 2007, s. 7).

Galeri Nev yetkilileri, Sanatçı Alev Ebuzziya’ya 1986 yılının Mart ayında bir sergi teklifi
götürmüşlerdir. Sanatçı Alev Ebuzziya; “Programınıza beni kattığınız için çok
sevinçliyim, ilk kez ciddi bir teklif geliyor ülkemden, sevinilmez mi? Hem de sizin
galerinizden!” yanıtı ile Galeri Nev’in teklifini kabul ettiğini belirtmiştir. Böylelikle Alev
Ebuzziya’nın Türkiye’deki İlk Kişisel Sergisi, 1986 yılı Aralık ayında Ankara’da Galeri
Nev’de açılmıştır (Artun, 2007, s. 7).
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Sanat Yazarı Zeynep Oral, bu sergi hakkında Milliyet Gazetesi’nde yazdığı makalesinde;
o sırada eserleri başta Kopenhag olmak üzere, Avrupa’nın pek çok merkezinde düzenli
olarak sergilenen Alev Ebuzziya’yı Türkiye’de izleyebilmek için bu kadar geç kalınmış
olmasından utanç duyulması gerektiğini söylemiş ve Galeri Nev’e sergi dolayısıyla
teşekkür etmiştir (Aktaran: Artun, 2007, s.7). Sonraki yirmi yıl içerisinde de, Galeri
Nev’de dokuz ayrı “Alev Ebuzziya Sergisi” açılmıştır. Alev Ebuzziya’nın
Danimarka’dan sonra Türkiye’de düzenlenen retrospektif sergisi ise, 2002 yılı itibariyle
Galeri Nev’in kurucularından Haldun Dostoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir (Artun,
2007, s. 7).

Latince ve estetik eğitimi almak üzere 1947 yılına Paris’e yerleşen Kemal Bastuji’nin İlk
Kişisel Sergisi, 1972 yılında Paris’in en ünlü galerilerinden Henri Benezit’de açılmıştır.
Kemal Bastuji’nin ilk kişisel sergisi’ni izleyen yıllarda sanatçının eserleri, Aragon anısına
düzenlenen Paris Köylüsü Sergisi’nde ve Centre George Pompidou’da açılan “Yazılar
Üzerine Yazılar Sergisi” nde yer almıştır. 1986 yılı itibariyle de Kemal Bastuji’nin
Türkiye’deki ilk kişisel sergisi Nev’de açılmıştır. “Kaligrafik / Erotik” başlıklı serigrafi
dizisinin sunuş metnini, Fransız eleştirmen Lional Ray hazırlamıştır. Lional Ray sunuş
metninde; Kemal Bastuji’nin lekelerinden, anıları ve şiiri biçimlendiren eşsiz bir dil
olarak söz etmiştir (Artun, 2007, s. 7).

Büyük heykel ustası İlhan Koman’ın 1980’lere gelene kadar Türkiye’de açtığı en son
sergi 1953 yılındadır. 1986 yılında hayata gözlerini yuman Koman’ın heykelleri Galeri
Nev tarafından İtalya’da Pietra Santa’da büyük bir özenle döktürülmüş 17 Ocak’ta
İstanbul ve Ankara’da sergilenmeye başlamıştır. Galeri Nev’in bu hizmetinden
Cumhuriyet Gazetesi’nde büyük bir övgüyle bahsedilmiştir (Duru,1990, s.5).

Sanat piyasasıyla yaşadığı problemler nedeniyle Elbe Adası’na yerleşen Behçet Safa’nın
kapısını da 1987 yılında yine Haldun Dostoğlu çalmıştır. 1988 yılında Ankara ve
İstanbul’da Behçet Safa için sergiler düzenlenmiştir. Bu sergilerde Behçet Safa
resimlerinden başka bir manifesto eşliğinde izleyiciye, “Açlıktan Ölen Ressamları Anma
Derneği Hatıra Pulları” da sunulmuştur. Behçet Safa, bu sergisini izleyen yıllarda Galeri
Nev ile Stockholm Sanat Fuarı’na ve İstanbul Bienali’ne katılmıştır. Galeri Nev’de
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sergilenen Behçet Safa litografilerinden “Saygı Değer Silah İmaleder Herr (1989)”,
İstanbul Bienali’nde uçurtma olarak sergilenmiştir (Artun, 2007, s. 7).

1980’li yılların sonlarına doğru fotoğrafa henüz bir sanat eseri gözüyle bakılmamaktadır
ve fotoğrafların bir alım – satım değeri de bulunmamaktadır. Galeri Nev’de açılan Nazif
Topçuoğlu Sergisi’nde ilk olarak fotoğraf eserleri bir sanat eseri olarak değerlendirilmiş
ve Nazif Topçuoğlu’nun eserlerinin bir bölümünün hemen alıcı bulması da umut verici
bir durum olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Galeri Nev’in, fotoğrafın bir sanat
eseri olarak algılanmasında da öncü rol üstlendiği görülmektedir (Bayhan, 1990, s. 5).

Ali Artun (Altuğ, 2014, s. 249), II. Dünya Savaşı’ndan sonra ciddi bir kırılma olduğunu
ve sanatta bir özerkleşme yaşandığını belirtmektedir. Bu bağlamda Artun (Altuğ, 2014,
s. 249); sanatın artık resmi davalardan, ulus kurma davasından ve siyasal davalardan
kopmaya başladığını düşünmektedir. Artun’un (Altuğ, 2014, s. 249) bu tezi, 1980’li yıllar
itibariyle etkili olmaya başlayan ve Avrupa – merkezcilik karşısında öteki modernist
anlayışları savunan post – kolonyal düşünceden kaynaklanmaktadır. Galeri Nev’in sergi
politikası da, Artun’un bu tezi doğrultusunda belirlenmiştir.

“II. Dünya Savaşı Ertesinde Paris’e göçmüş sanatçılarla tanışmak ve onların sanatının
temsil ettiği dönüşümü kavramak Nev’in sergi politikasının oluşmasındaki en temel etken
olmuştur.” Nev, 1984 Mayıs’ında açıldığında Mübin Orhon dışında tüm sanatçılar
hayattadır (Selim Turan, Hakkı Anlı, Nejad Devrim, Abidin Dino, Tiraje Dikmen, Yüksel
Arslan). Artun’un (2007, s. 11) belirttiğine göre; bu sanatçılar erken Cumhuriyet
döneminin Batılılaşma, “asrileşme”, yeni modern bir ulus inşa etme kültür
politikalarından sıyrılıp sanatın kendi davasına kapılmış, Paris’in kozmopolit modernist
sanat ortamına yerleşmişlerdir. Bu ortamda bulunan sanatçıların Batı’daki sanatı
ülkelerine taşıma gibi bir gayretleri yoktur. Bu sanatçılar “barbarca bir savaşın ardından
nasıl olup da sanat yapılabileceği tasasına gömülmüş bir ortamda kaybolmak yerine,
kendi dillerini bularak sivrilmeyi başarabilmiş ve böylelikle çağdaşlık çığrı açmışlardır.”
Artun tarafından sanatın özerkleşmesi yönünde radikal bir hareket olarak değerlendirilen
ve estetik modernizmin eşiği olarak incelenmesi gerektiği savunulan bu dönem sanatçıları
için 1950-2000 dönemi sanatçıları ibaresi kullanılmış ve bu doğrultuda yayın ve sergiler
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yapılmıştır. Sözkonusu kuşağın ilkinde yer alan: Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Alev
Ebuzziya, Mehmet Güleryüz, Ömer Uluç, Komet, Alaettin Aksoy, Utku Varlık, Ergin
İnan, Koray Ariş ve devamında yer alan Canan Tolon, Kemal Önsoy, İnci Eviner, Serdar
Arat, Hale Tenger, Mithat Şen, eserleri sergilenen sanatçılar arasında yer almıştır. Bu
çekirdek kuşağın yanında daha az sergileri yapılan sanatçılardan bazıları: Fikret Mualla,
Zeki Faik İzer, İlhan Koman, Abidin Elderoğlu, Ferruh Başağa, Kemal Bastuji, Behçet
Safa, Neşe Erdok, Azade Köker, Şükrü Aysan, Serhat Kiraz, Mehmet Koyunoğlu,
Hüseyin Alptekin, Melek Mazıcı, Selma Gürbüz’dür (Artun, 2007, s.11).

Artun (2007, s.11) Galeri Nev’in sergi programını oluştururken kanonik bir tercih
yapmadıklarını, yani estetik bir derecelendirmeden yola çıkmadıklarını belirtmektedir.49
Bu bağlamda Artun (2007, s. 11), konu ile ilgili belirlemelerini aşağıda verilen kapsamda
ifade etmektedir:
Piyasa tercihleri dikkate alınmaksızın yapılan sergiler, bir mühendislik tasarısı da değildir.
Akılcı, nesnel ve bilimsel bir şemaya da indirgenmemiştir. Çünkü işin içinde duygular,
yakınlıklar, baskılar ve tesadüfler de vardır doğal olarak; galeri dünyasında hep olageldiği
gibi… Ama bir kılavuz var ve o da, sanata özerkliğini kazandıran ve onu özgürleştiren
modernist kavrayış... Batı estetiğinin kalıplarında evrensel bir formalizm ya da aksine etnik
bir özgünlük olarak değil, farklı estetiklerin keşfi ve farklı modernleşme süreçleriyle
eklemlenen kültürel hadiseler olarak düşünülmesi gereken modernist bir kavrayış... Nev’in
sergilediği sanatçılar, bu anlamda zamanlarının temsilcisi sayılırlar.

Galeri Nev’in farklı bir yol benimsediğini ileri süren Güngör Uras (1999, s. 9); Galeri
Nev’in farklı yolunun ressamı ve resmi seçmede gösterdiği özen olduğunu hem klasik
hem de genç sanatçıları öne çıkardığını, ama öne çıkardıklarını seçtiğini belirtmektedir.
Bununla birlikte Güngör Uras (1999, s. 9); Galeri Nev’in kaliteli sanat eserlerini
seçmesiyle koleksiyonerlere yön verdiğini, sanatçıyı kaliteli eserlere yönelttiğini, gerçek
sanatçıya önem verdiğini ve bu doğrultuda da yeni koleksiyonerlerin ortaya çıkmasını
teşvik ettiğini ifade etmektedir.

Dönem itibariyle Galeri Nev, birlikte çalıştığı sanatçıları sanat piyasası içinde tanıtmaya
çalışmıştır. Paris’te yaşayan ya da Paris’te bulunmuş bu sanatçıların eserleri sık aralıklarla
sergilenmekte ve yayımlanan katalog ve özgün baskılarla, sanatçılar sanat çevresine

49

Galeri Nev sergi programları listesi için bkz. Ek 8.
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sunulmaktadır (Sönmez, 1990, s.4). Galeri Nev 1984 yılından 1989 yılına dek, kırk altısı
Ankara’da ve on yedisi İstanbul’da olmak üzere toplam altmış üç sergi gerçekleştirmiştir.
Bu sergiler kapsamında da; on ikisi yabancı olmak üzere, toplam altmış bir sanatçının
eserleri sergilenmiştir (Anonim, 1989, s. 5).

Her kesimden sanat izleyicisini davet eden Galeri Nev, bu doğrultuda kamusallığa önem
verdiğini göstermek istemiştir. Galeri Nev hiçbir zaman “açılış” ya da “satış” galerisi
olmamış, bilakis birçok sergiyi hiçbir eserin satılmayacağını bile bile düzenlemiştir
(Artun, 2007, s. 12). Galeri Nev’in temel ilkelerinden birisi de resim alıp satmamasıdır.
Artun (Altuğ, 2014, s. 249); sadece sergi açan bir galeri olduklarını, dolayısıyla bir
sanatçıyla anlaştıklarını, bu doğrultuda sanatçının komisyonunu ödediklerini ve işin
ondan ibaret olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda Artun (Altuğ, 2014, s. 249); kendi
açtıkları sergilerden dahi resim alıkoymadıklarını, zira resim alıkoymaya başlanılmasının
otomatik olarak spekülasyona yol açacağını ve Ankara’da bu ilkeyi hala sürdürdüklerini
ifade emektedir.

Galeri Nev izleyiciyi daha uygun fiyatlarla sanata yakınlaştırabilme adına özgün baskılar
ve kitaplar yayınlamıştır. Galeri Nev’in ilk yayınlarının çoğu, sayfa sayfa çerçeveletilip
duvara asılacak nitelikte yayınlar olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Galeri Nev
yayınlarının birincil özelliği, galeri geleneğine katalog disiplinini yerleştirmesi olarak
ifade edilmektedir. Nitekim daha ilk sergilerinde Galeri Nev’in kurucuları, Abidin
Dino’nun tablolarını alamayanlar için, Dino’nun imzalı mührünü taşıyan yüz kadar
röprodüksiyonunu hazırlamışlardır. Bu röprodüksiyonların fiyatları da, 5500 Lira olarak
belirlenmiştir. Ayrıca serigrafi yöntemiyle, içinde 64 Abidin Dino resmi bulunan bir
albüm hazırlanmıştır. Abidin Dino Albümü de, otuz bin Lira’dan satışa sunulmuştur
(Gülizar, 1984, s. 4).

1989 yılına gelindiğinde Galeri Nev’in toplam 13 yayın, dokuz sanatçıdan 105
röprodüksiyon, üç sanatçı için orijinal süit ve dört sanatçı için “edisyon lüks albüm”
hazırladığı görülmektedir (Anonim, 1989, s. 5). Galeri Nev’in edisyon lüks albüm
hazırladığı sanatçılar; Abidin Dino (Hand – Serigrafi), Tiraje Dikmen (Zamanların
Hafızası), Arif Dino (Yüz), Abidin Dino, Rasih Nuri İleri (Serigrafi), Patrick Aldberg
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(Serigrafi) ve Ömer Uluç (Armalar – Serigrafi) olduğu bildirilmektedir (Uras, 1999, s. 9;
Dostoğlu, 1999, s. 13; Dostoğlu 1999a, s. 13).

Galeri Nev tarafından hazırlanan özgün baskılar; Abidin Dino (Çiçekleme – Litografi),
Erol Akyavaş (Miraçname), Prof. Dr. Muhammed Arkoun (Litografi), Behçet Safa
(Tahripçiler – Litografi), Ergin İnan (Mesnevi), Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Kemal
Bastuji (Kaligrafik – Erotik) ve Mithat Şen (Okuyanlar İçin) kapsamında hazırlanmıştır.
Galeri Nev tarafından hazırlanan sanat kitapları; Abidin Dino (Bu Dünya), Mehmet
Güleryüz (Günce), Selçuk Demirel (Başıboş), Erol Akyavaş (Paintings), Ömer Uluç ve
Mengü Ertel (Oyuncular) kapsamında hazırlanmıştır. Galeri Nev tarafından hazırlanan
sınırlı baskı reprodüksiyonlar ise; Arif Dino (Serigrafi), Elif Naci (Ofset), Tiraje Dikmen
(Serigrafi), Ömer Uluç (Serigrafi), Kemal Bastuji (Ofset), Bekir Sami Çimen (Ofset),
Selçuk Demirel (Ofset) ve İlhan Berk (Serigrafi) kapsamında hazırlanmıştır. “Galeri
Nev’in Kuruluşunun 15. Yılı Etkinlikleri” kapsamında; 1950 – 2000 Dönemi’nde eser
veren 54 çağdaş Türk sanatçısının 2000 eseri, “Müze Kitap Projesi” ile bir araya
getirilmiştir. Galeri Nev, 15 yılda 300 sergi düzenlemiştir ve “Müze Kitap”, Galeri Nev’in
79. yayını olma niteliğine sahiptir. Müze Kitap; farklı dönemlerin ve farklı modernist
anlayışların düşünülmesinin gereğine işaret etmekte ve bu sürece yardımcı olabilecek bir
müze sunmaktadır. (Uras, 1999, s. 9; Dostoğlu, 1999, s. 13; Dostoğlu, 1999a, s. 13).

Galeri Nev, 1989 yılı itibariyle gerçekleştirilen Stockholm Sanat Fuarı’nda Türkiye’yi
temsil etmiştir. 1989 yılı itibariyle 5. yılını kutlayan Galeri Nev, Ankara ve İstanbul’da
sergiler düzenlemiştir. Galeri Nev tarafından düzenlenen bu sergilerde; Abidin Dino, Erol
Akyavaş, Behçet Safa, Mehmet Güleryüz, Tiraje Dikmen ve Ergin İnan’ın eserleri
sergilenmiştir (Anonim, 1989, s. 4).

Galeri Nev’in iki ortağı olan Ali Artun ve Haldun Dostoğlu; 1984 yılında Ankara’daki
galerilerini kurduktan sonra, bu işin Ankara’da devam etmesinin kolay olmayacağını
düşünmeye başlamışlardır. Kültürün metropollerde tüketildiği düşüncesinden de
hareketle, Ankara sınırlarını aşmak istemişlerdir. Böylelikle 1987 yılında Haldun
Dostoğlu Ankara’dan İstanbul’a taşınmış, Ali Artun Ankara’da kalmıştır (Dostoğlu,
2019).
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Haldun Dostoğlu’nun İstanbul’a taşınmasının ardından, Galeri Nev İstanbul’da da
açılmıştır. Bu dönemden itibaren de İstanbul Galeri Nev ve Ankara Galeri Nev,
birbirinden bağımsız iki ayrı kurum olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2000 yılına dek
İstanbul Galeri Nev ve Ankara Galeri Nev arasında pek çok ortak proje
gerçekleştirilmesine karşın, 2000 yılından sonra farklı projeler üzerinde çalışılmıştır
(Vural, 2016, s. 12).

3.16. SİYAH – BEYAZ SANAT GALERİSİ (1984)

Siyah – Beyaz Sanat Galerisi’nin kurucusu Faruk Sade, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi mezunudur. Sade ODTÜ’yü bitirdikten sonra yüksek lisans yapmak
üzere, 12 Eylül 1980 Darbesi’nden bir gün sonra Paris’e gitmiştir. Bu yolculukta, TİP
önderi Mehmet Ali Aybar’ın kızı, Şair Nazım Hikmet’in eşi Münevver Andaç’ın yeğeni
olan ODTÜ’lü Güllü Aybar’ın da rolü olmuştur. Faruk Sade bu vesileyle gittiği Paris’te,
Bulvar Raspail 210 numaradaki ikametinde ve girişindeki Cafe Gymnase’da, birçok
sanatçı ve daha sonra Türkiye’nin sanat hayatında kilit noktalarında olacak sanatçılarla
tanışmıştır. Ali Güreli, Hakan Anlı, Mübin Orhon, Abidin Dino, Komet (Gürkan
Coşkun), Sinan Bıçakçıoğlu, Mehmet Nazım, Mehmet İleri, Selim Turan ve Utku Varlık
o dönemde Faruk Sade’nin yakın çevresini oluşturan bazı kişi ve sanatçılardır (Altuğ,
2014, s.41).

Faruk Sade ile Paris’te bulunmuş olan Ali Güreli (Altuğ, 2014, s.41-43), Faruk Sade’nin
geleceğe dair hayallerini sanat üzerine kurmasında çok önemli rol üstlenen Paris yıllarının
atmosferini anlayabilmek adına aşağıda yer verilen ifadelerini paylaşmaktadır:
25 – 26 yaşındayız. Onlar da 45 – 50, kimi 40 yaşında idi. Güzel bir ilişkimiz vardı. Mesela;
Komet Ağabey yaptı, Mübin Ağabey yaptı değil... Herkes birbirine ismiyle hitap ederdi ve
bir arkadaşlık duygusu vardı. Onlar, Türkiye özlemiyle yaşayan bir sanatçı grubuydu. Bizim
bu genç kuşak olarak oraya gelmiş olmamız, onlara heyecan veriyordu. Türkiye’nin
yetiştirdiği genç insanlarla konuşuyorlar, tartışıyorlar ve biz ne düşünüyoruz anlamaya
çalışıyorlardı. Yani onlardan farklı mı düşünüyoruz, görmeye çalışıyorlardı. O tartışmalar,
konuşmalar, yemekler ve içki sofraları en önemlisiydi. Bunlar bizi birbirimize daha çok
yakınlaştırdı. Aramızda çok büyük bir sevgi oldu. Kimilerini kaybettik zaman içinde, ama
işte böyle bir Paris deneyimimiz ve galerilerle tanışma imkânımız oldu.
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Özellikle galericilik tecrübesi olan Münevver Andaç ile yaptığı sohbetler sonrasında,
yüksek lisans yapma yerine galeri açma düşüncesine sahip olmaya başlayan Faruk Sade,
Fransa’daki koşulları nedeniyle böyle bir imkâna sahip olamamıştır. Bu doğrultuda da
tıpkı Paris’te olduğu gibi samimi ve dostça bir sanat ortamını Ankara’da yaratmaya karar
vermiştir (Altuğ, 2014, s.43).

Güreli (2014, s. 345) Siyah – Beyaz Sanat Galerisi’nin kurulduğu dönemi, sanatın
Türkiye’de henüz emekleme aşamasında olduğu bir dönem olarak tanımlamaktadır. Bu
nedenle de dönem itibariyle sanat galerisi açmak ancak çok sınırlı bir kesimin aklına
gelebilmektedir. Bu kesim üzerinde de ailevi durum, eğitim durumu (yurt dışı da dâhil)
ya da yaşanılan ortam etkili olabilmektedir.

1980’li yıllarda Ankara’da senfoni orkestrası, sinemalar, tiyatrolar yani sanat
etkinliklerini takip edebilecek yapılanmalar vardır ancak, görsel sanatlar alanındaki
girişimler sınırlıdır. Bu doğrultuda Kıymet Giray (Altuğ, 2014, s. 337), 1984 yılı
Ankara’sı hakkındaki belirlemelerini aşağıda verildiği gibi ifade etmektedir:
Ankara kültürdür. Ankara’nın Cumhuriyetin Başkenti olması, ona kültür kimliğini
kazandırmıştır. Siyah – Beyaz’ın kurulduğu 1984’lü yıllarda Ankara’nın kültür ortamı;
İstanbul’da dâhil olmak üzere, Türkiye’deki bütün kentlerden daha yüksektir. Çünkü
Ankara’nın sanata farklı bir bakış açısı vardır. Ankara sanatı; benimseyerek ve öğrenmek
isteyerek ve bunun üzerinde tartışma yapmak için izler. Satın almak için izleyen yer
İstanbul’dur. Onun için işlevleri farklı olduğu gibi, özellikleri de farklı olacaktır.

Kahraman (Altuğ, 2014, s. 354) ise; o dönemleri entelektüel açıdan bir çöle benzetip, dış
dünyayla bağlantının henüz başladığını, yabancı kitap / dergi bulabilmenin çok zor
olduğunu ve Ankara’da sadece, Sovyetik bir kuruma benzettiği Devlet Resim Heykel
Galerisi’nin bulunduğunu belirtmektedir.

Bütün bu istek ve ihtiyaç ortamında, dönemin yaratıcı gücü güçlü insanları arasında olan
Sade 1984 yılında Güvenevler Kavaklıdere Caddesi 3/1 numaralı binada Galeri Siyah
Beyaz’ı kurmuştur (Şekil 48). Urart Sanat Galerisi ve Tanbay Sanat Galerisi’nde
idarecilik yapmış olan ve Siyah – Beyaz Sanat Galerisi’nin faaliyetlerini yakından takip
eden Nuran Terzioğlu (Altuğ, 2014, s. 553), Siyah – Beyaz Sanat Galerisi’nin bulunduğu
sokağı “Ankara’nın kalbi” olarak tanımlamaktadır. Siyah – Beyaz Sanat Galerisi de
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Ankara’nın kalbinde olmanın hakkını vermektedir. Bahçe içinde bulunan ferah bir
dairede konumlandırılan Siyah – Beyaz Sanat Galerisi, beyaz odalardan oluşmaktadır ve
siyah – beyaz tasarlanmış bir bar içermektedir .

Binanın giriş / bodrum katında, bir ön ve bir de arka bahçesi bulunmaktadır. Siyah –
Beyaz Bar ile birinci katında zaman içinde sürekli dönüşen ve genişleyen bir galeri vardır.
Galeri açıldığında bir kattan ibarettir. Galeri ve bar ismini, yapının ilk katında bulunan
siyah beyaz şömineden ve mekânda başlayan siyah beyaz fotoğraf koleksiyonundan
almıştır (Şekil 49). Siyah – Beyaz Sanat Galerisi, Türkiye’de tabanı beyaz olan ilk galeri
olma niteliğine sahiptir. Sanatçı Erdağ Aksel’e göre, bu durum özellikle heykel sergileme
açısından çok önemli bir özelliktir. Genel olarak diğer galerilerde olduğu gibi yerler koyu
renkli olduğunda ise, heykellerin izlenmesi zor olabilmektedir. Ayrıca Siyah – Beyaz
Sanat Galerisi’nde, sanat eserlerinin sergilenebilmesine yönelik olarak delme ve diğer
tadilat işlemlerin yapılmasına olanak tanınmaktadır (Altuğ, 2014, s. 37, 121).

Siyah – Beyaz Sanat Galerisi’nin ve Siyah – Beyaz Bar’ın müdavimlerinden Hasan
Bülent Kahraman (Altuğ, 2014, s. 356) da, mekânda kamusal alan ile sanatsal alanın
uyumlu bir şekilde eklemlendiğinden yola çıkarak gözlemlerini şöyle aktarmaktadır:
Zaman içinde mimari değişiklikler olmakla birlikte, çok ilginç bir yerdir. Binaya girersiniz,
ayrı bir kapıdan galeriye geçersiniz. Yani bir yalıtılmışlık var. Bu yalıtılmışlık; onu bütün o
toplumsal hayatın içinde sanatın kendine ait sınırları içine taşır ve gireni, işte izleyicidir ya
da bara gelmektedir, toplumun geri kalanından yalıtır. Fakat Galeri’nin içi çok ilginçtir.
Orada müthiş bir bütünleşme vardır. Galeri’ye gelen kimdir, bara gelen kimdir bunlar
birbirinden ayrılmamıştır. Gösterilen sergi, gece de açıktır gündüz de... Ortak toplumsal
alanla sanatın gösterildiği alan, müthiş biçimde birbirine kaynaşmıştır.

Siyah – Beyaz Sanat Galerisi’nde mekânın mimari tasarımının bir parçası olarak, bar
mekânında çerçevelenmiş resimlerin bulunduğu bir alan da mevcuttur. Film yıldızlarının,
sanatçıların ve aydınların fotoğraflarının yer aldığı bu alandan çok etkilenen Kahraman
(Altuğ, 2014, s. 358-359), burada bulunurken yaşadığı duyguları da aşağıda verildiği gibi
paylaşmaktadır:
Oraya Cuma günü gidersiniz ve kendi resminizin altında kalırsınız, yaşarsınız. Bir kere
resminizi vermekle, kendinizi bir tarihin ve bir aidiyetin parçası haline getirirsiniz. Bir
cemaatin ya da bir klanın üyesi yaparsınız kendinizi. Ama bu klanın üyeleri, sadece eş – dost
değildir. Freud oradadır, Einstein oradadır, Barthes oradadır, Picasso oradadır. Resminiz,
dünyanın en büyük isimleriyle birlikte duvarda asılıdır. Ve siz onlarla çerçevelenmiş olarak,
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çevrelenmiş olarak orada bulunursunuz. Üstelik orada resmi duranlar, devrini kapatmış
insanlar değildir. Canlı ve yaşayan insanların olduğu bir albüm duvarda durur. Bir süre sonra
geçmişiniz olur. Size geçmişinizi hatırlatır sürekli olarak... Kaybolan ve yıkılıp giden zaman
içinde bir çıpa atar ve sizi zamana bağlar.

Siyah – Beyaz Sanat Galerisi aynı sanat görüşüne yakın sanatçıları bir arada tutmuş,
onlara güvenli bir ortam yaratmış, dostluk ve iyi niyet çerçevesinde bir koleksiyoner
kitlesi ve bir sanat ekolü yaratmıştır (Altuğ, 2014, s.338). Giray (Altuğ, 2014, s. 102);
Faruk Sade’nin aklına ve sanat görüşüne uymayan ya da sanat adına düşüncelerini
paylaşmayan hiçbir sanatçının, Siyah – Beyaz Sanat Galerisi’nde sergi açamadığını
belirtmektedir. Bununla birlikte Giray (Altuğ, 2014, s. 342); Siyah – Beyaz Sanat
Galerisi’nin temsil ettiği sanatı, güncel sanat olarak görmediğini ifade etmektedir. Zira
Giray’a (Altuğ, 2014, s. 342) göre; güncel, geçici ve deneysel olduğu için Siyah – Beyaz
Sanat Galerisi’nin çizgisine uymamaktadır. Bu nedenle de Siyah – Beyaz Sanat Galerisi;
Türkiye’nin modernleşme sürecinin 1980’lere yansıyan yüzünü ve yenilikleri de takip
ederek, günümüze değin varlığını korumuştur.

Sanatçı Kezban Arca Batıbeki ise, Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nin kendi sanat çizgisinden
taviz vermeyerek faaliyetlerini sürdürdüğünün üzerini çizmektedir. Bu doğrultuda Arca
Batıbeki (Altuğ, 2014, s.280); “Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nin öncü bir galeri olarak, o
döneme göre talep görmeyen olarak kaçsa da güncel sanatı tanıtmaya ve yaymaya hizmet
ettiğini belirtmektedir.” Arca Batıbeki’ye göre; Siyah Beyaz Sanat Galerisi, güncel
sanatın piyasasını oluşturma konusunda elini taşın altına koymaktadır.” Siyah – Beyaz
Sanat Galerisi’nin açıldığı yıllarda Ankara’daki galerilerde daha ziyade dekoratif işler
sergilenmektedir. Oysa Siyah Beyaz’da her zaman öncü işler sergilenmiştir. İnsanların
beğenisi değil Galeri sahiplerinin sanat konusundaki tercihleri önemlidir. Dolayısıyla da
Siyah – Beyaz Sanat Galerisi, aynı zamanda sanatsal bir misyonu da üstlenmiştir (Altuğ,
2014, s.280).

Turan Erol’a (Altuğ, 2014, s. 323) göre; Siyah – Beyaz Sanat Galerisi, ilkeli çizgisi
sayesinde sanat dünyasında bir “ölçü” haline gelmiştir. Zira Siyah – Beyaz Sanat
Galerisi’nde bir sanatçının sergi açması, önemli bir değer ifade etmektedir. Erol (Altuğ,
2014, s. 323) Galeri’yle ilgili olarak ayrıca: “Siyah – Beyaz’da sergisi var” cümlesi, güzel
bir ölçü olmuştur. Galerilerin çok az olduğu bir dönemde, yeni olanı tercih etmiş ve yeni
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mesajlar getirmiştir. Siyah – Beyaz, bir mimari projedir. Dünyaya uymayı değil, dünyayı
kendisine uydurmayı tercih etmiştir.” hususunu vurgulamıştır.

Filiz Çalışlar – Yenişehirlioğlu (Siyah Beyaz, 2004, s. 65) da; Siyah – Beyaz Sanat
Galerisi’nin, sergi programlarında yeni sanatçılara fırsat tanınması ve onların tanıtılması
konusundaki etkin rolünü gündeme getirmektedir. Bu doğrultuda Çalışlar –
Yenişehirlioğlu’na (Siyah Beyaz, 2004) göre; Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nin amacı, her
zaman sanatsal algıyı ön planda tutan sergiler açmak olmuştur. “Buyurgan bir
yönlendiricilik ya da medyatik bir çığırtkanlık yerine, sakin ve sanatçıların yeni
üretimlerini izleyicilerle buluşturan bir yol seçilmiştir”. Birçok sanatçının sanat
serüvenlerinin başlamasında Siyah Beyaz aktif rol üstlenmiştir. “Siyah Beyaz Sanat
Galerisi’ndeki sergiler; birçok sanatçı için referans gösterilen, eserleri kitaplara geçen ve
sanatçıların sanatsal yaşamlarındaki en iyi sergiler olarak ifade edilebilmektedir.”

Siyah – Beyaz Sanat Galerisi, baskı ve özgün baskı yapan sanatçıları da desteklemiş, bu
eserler düşük fiyatlarla satılmış ve böylelikle daha geniş kitlelerin evlerine sanat eseri
girmesi sağlanabilmiştir. Zira baskı ve başka yöntemlerle çoğaltılabilen eserler, daha
erişilebilir ve ulaşılabilir eserlerdir. Ayrıca Siyah – Beyaz Sanat Galerisi’nin henüz
tanınmamış sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapması da sanatsal açıdan önem arz eden
bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir (Altuğ, 2014, s. 269 – 270).

Siyah Beyaz’ın kurucusu Faruk Sade Türk sanatçılarını sadece Ankara İstanbul’da değil
yurt dışında da tanıtmanın önemine inanmaktadır. Bu amaçla birtakım projeler de
geliştirmiştir. Örneğin; yurt dışındaki sanatçılarla (Babou, François Righi, Jean Zuner,
Michel Aubry, François Bouillon, Anne Marie Jugnet,) bağlantılar kurulmuş ve
Ankara’ya davet edilmiş; Ankara’daki sanatçılarla birlikte yaşamaları sağlanmıştır.
Böylelikle Türk sanatçılarının uluslararası tecrübeler edinmelerine destek olunmuştur
(Giray, 1995, s.3). Ayrıca, Faruk Sade’nin İstanbul Sultanahmet civarında olan evinin
Fransa ile yapılan bir işbirliği uyarınca, yabancı sanatçılara herhangi bir bedel karşılığı
olmaksızın konut olarak verilmesi ve sanata destek vermek amacıyla bir fon kurulması
da, Siyah – Beyaz Sanat Galerisi’nin sanat hayatına verdiği önemli destekler arasında
değerlendirilmektedir (Altuğ, 2014, s. 357).
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Küratör, eleştirmen ve sanat danışmanı Beral Madra; Siyah – Beyaz Sanat Galerisi’nin
popülist olmayan sergilerine ve bu sergiler dolayısıyla gelişen sanat ortamının, İstanbul
sanat ortamı üzerine etkilerine de değinmektedir. Madra (Altuğ, 2014, s. 411-413), Siyah
– Beyaz Sanat Galerisi’nin Türkiye kültür – sanat ortamına katkılarını aşağıda verildiği
şekilde ifade etmektedir:
Bir kere şunu biliyoruz ki; oradaki üniversiteler açısından, orada bir düşünce üretimi söz
konusu... Bence Siyah – Beyaz, bu düşünce üretimine yanıt veren sergiler düzenledi. Popülist
bir sergi programı yapmadı. Tam tersine, zor anlaşılabilecek ve izleyiciyi zorlayan sergilere
yer verdi. Fransız sanat ortamıyla çok ilişkiliydi. Gerçekten çok önemli sergiler düzenlediler
birlikte... Hatta o sergileri İstanbul’a yansıttılar. Siyah Beyaz bütün olayı Ankara’da
kurguladı, fakat İstanbul ile olan ilişkisini hiç kesmedi. Sürekli burada görünürlük sağladı.
Şunu da söylemek gerekir sanıyorum; Bilkent Üniversitesi’nde bir grup sanatçı vardı. Bu
grubun Siyah Beyaz ile olan ilişkisinden bir sinerji yarattılar ve Siyah Beyaz ile bu sinerjiyi
diyaloğa soktular, diye düşünüyorum. Onun dışında, Ankara’da bir sanat galerisi olmanın
başka bir önemi var bence... Çünkü Ankara bir diplomatlar şehri ve bütün yabancıların
Türkiye’nin gerçeklerini gördükleri bir yer... Dolayısıyla Siyah – Beyaz gibi; çağdaş sanatı
tanıtan ve çağdaş sanatın üretimine katkıda bulunan bir galerinin oradaki varlığı, bence son
derece önemli Türkiye’nin tanıtımı açısından... Bunu da 30 yıldır aynı düzeyde tutmaları çok
büyük bir başarı…

Ankara’da yaşayan akademisyenlerin Siyah Beyaz Sanat Galerisi sayesinde iletişim
halinde olmaları ve bu birlikteliğin İstanbul’a taşınmasıyla da Siyah Beyaz Sanat
Galerisi’nin İstanbul Ankara arasındaki köprü rolü öne çıkmaya başlamıştır. Bu konuda
Kahraman (Altuğ, 2014, s. 361)

Türkiye’de Akademi dışında farklı eğitim yapan ilk kurum, Bilkent Üniversitesi oldu. Bir
Bilkent Üniversitesi İngilizce eğitim yapıyordu. İki, Bilkent Amerikan modeline göre eğitim
yapıyordu. Amerikan Modeli’ne göre İngilizce eğitim yapıyordu. Hepimiz eğitimlerimizi
Amerika’da almış kişilerdik. Siyah Beyaz’ın anlattığım çerçeve içinde bu kesimi taşıma gücü
oldu. Siyah Beyaz, bu kapsamdaki kişileri İstanbul’a ihraç etti. Dolayısıyla, evet
irtibatlarımız konusunda Siyah Beyaz’ın bizi İstanbul’a ihraç ettiği söylenebilir. Mesela
şimdi bir kilometre taşı olan Sabancı Üniversitesinin Sanat ve Sosyal Bilimler fakültesini ve
görsel sanatlar bölümünü, Ankara’dan gelen, giden Siyah Beyaz’da yaşamış insanlar kurduk.

Ankara’da Siyah Beyaz Sanat Galerisi ile aynı dönemde faaliyet gösteren Galeri Nev’in
kurucusu olan ve Faruk Sade’nin yakın arkadaşı Ali Artun (Altuğ, 2014, s. 252) da 12
Eylül sonrasında Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nde yaşanılan ortamı aşağıda verildiği
şekilde anlatmaktadır:
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Siyah Beyaz, Faruk Sade modeli’dir. Bizim tarzımızı, içinde olduğumuz koşullar zorladı…
Faruk da mimardı, ben de mimardım... ODTÜ’den, Mimarlar Odası’ndan ve siyasal –
kültürel birliklerden belli bir çevremiz vardı. O çevreyle bir arada olma duygusu, o zamanlar
çok önemliydi. Çok yaşamsaldı o, 12 Eylül’den sonra beraber olma... Bu “biz” diyebileceğim
bir aydın kesim içinde; bir arada olma, dayanışma ve dostluk duyguları çok, ama çok
güçlüydü.

Bedri Baykam da Siyah Beyaz’ın müzik programları (caz ve blues çalan) ve yıllık sergi
programlarıyla Ankara’nın sert, tutucu, resmi ve yarı resmi havasından uzaklaştıklarını
belirtir. (Altuğ, 2014, s.284). Siyah Beyaz Sanat Galerisi, sosyal mekânları ile de Bilkent
Üniversitesi öğretim görevlileri (Erdağ Aksel, Hüseyin Bahri Alptekin, Micheal Morris,
Fulya Erdemci, Vasıf Kortun ve Bedri Baykam) için bir toplanma yeri olma niteliğine
sahiptir (Altuğ, 2014, s357, 358.).
Galeri’nin açıldığı yıllarda üniversite öğrencisi olan Ela Cindoruk’un (2014, s. 304)
aktardığına göre, bu yıllarda Ankara’da gidilecek çok fazla yer bulunmamaktadır. Galeri,
bu nedenle önemli bir yer olarak görülmekteydi. Bu doğrultuda Siyah Beyaz Sanat
Galerisi, insanların ilk defa bara gittikleri ve o hoş duyguları ilk defa yaşadıkları bir yer
olma niteliğine sahiptir. İnsanlar Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nde yıllar içinde çok insanla
tanışmış, çok güzel müzikler dinlemiş ve danslar etmişlerdir. Bu nedenle de Siyah Beyaz
Sanat Galerisi, her zaman hem sanat dünyasından hem de meslek dışından birçok insanın
konuştuğu bir yer olma niteliğini sürdürmüştür (Altuğ, 2014, s. 304).
Giray (Altuğ, 2014, s. 343), Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nin izleyici kitlesini “Elitist”
olarak tanımlamaktadır. Giray (Altuğ, 2014, s. 343) bu tanımlamayla; belli bir kültür
birikimine ulaşan, belli bir eğitim düzeyine sahip ve bunu kendi içinde zenginleştirmiş
insanları kast ettiğini belirtmektedir. Giray’a (Altuğ, 2014, s. 343) göre; elitist olmak, bir
kimlik yaratmaktır ve bu yalnız başına olacak bir şey değildir. Zira paylaşmak ve
tartışmak da gerekmektedir. İşte Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nin ortamı, böyle bir ortamı
ifade etmektedir (Altuğ, 2014, s. 343).
Yine Giray’ın aktardığına göre (Altuğ, 2014, s.343); bu doğrultuda Siyah Beyaz Sanat
Galerisi’nde, kendi meslek alanında yapabileceği işin ve alabileceği eğitimin üstüne
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çıkmaya çalışan bir kitle bulunmaktadır. Çok parası olan ve yalnızca bununla övünen
insan grubu değil, farklı meslek gruplarına ait insanlardan (mimarlar ve sanat tarihçileri
gibi) oluşan büyük bir kitle; Devlet ve özel kurumlarda çalışanlar misyonlarda bulunanlar
da Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nin takipçi kitlesini oluşturmaktadır (Altuğ, 2014, s. 343).

Söz konusu edilen bu belirlemeler doğrultusunda Siyah Beyaz Sanat Galerisi, Ankara’da
belli bir çevrenin iş çıkışı gidip sanat eserlerini izleyebileceği ve sohbet edebileceği bir
mekân olarak ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda da Siyah Beyaz Sanat Galerisi,
arkadaş çevresiyle toplanılan ve kutlamaların ve görüş alışverişinin yapıldığı bir mekân
ve bir buluşma noktası olma niteliği taşımaktadır (Altuğ, 2014, s. 339).

1980’lerin başlarında, resim ve heykel yapmak ve sergilemek daha ziyade gönüllü bir iş
olarak değerlendirilmektedir. Zira açılan sergilerde para konusu pek olmamaktadır ve
sanat eserleri, çoğu zaman sanatçı tarafından hediye edilmektedir. Sanatçı Erdağ Aksel’e
göre de; o dönemde, neredeyse hiçbir sanat eseri satılamamaktadır. Bu nedenle de, ne
sanatçılar ne de galeriler satış beklentisi taşımamaktadırlar. Bu dönemde bir sanat eseri
satıldığı zaman hem sanatçılar hem de galeriler şaşırmaktadırlar. Zira bu dönem, satışın
ya da sanat ekonomisinin önde olmadığı bir dönem olma niteliğine sahiptir. Galeriler de
daha çok bir kültür merkezi mantığıyla çalışmaktadır (Altuğ, 2014, s. 273). Sade’de
koleksiyoncu olarak ancak bir iki kişi tanıdığını; resim alıcılarının ise yüksek bürokratlar
ve mimar dostları olduğunu belirtmektedir (Giray,1995, s.3).

Sanatçı Bihrat Mavitan (Altuğ, 2014, s.432) Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nin; başka
galerilerde sergi açıp dönen sanatçılara kapılarını açan tek galeri olduğunu, sanatçısına
borcunu hemen ödediğini ve alacağını ise bir yılda topladığını belirtmektedir. Giray
(Altuğ, 2014, s. 339) ise; Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nin, para konusunun en az
konuşulduğu ve hatta pazarlama gösterisi olan kırmızı nokta yapıştırmayan bir galeri
olduğunu ifade etmektedir (Altuğ, 2014, s. 339).

Ali Artun’a (2014, s. 24) göre Galeri Nev’de ve Galeri Siyah Beyaz’da, sergiler
oluşturulurken piyasa düşünülmemiştir. Satış olmayacağını bilseler de sergilerini
açmışlardır. Zira bu galerilerde yapılan işin “kamusal, kültürel ve sanatsal niteliği” çok
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daha öncelikli görülmektedir. Hem Galeri Nev hem Galeri Siyah Beyaz büyük ölçüde
galericiliğin “kamusal niteliklerini” korumaya devam etmişlerdir (Altuğ, 2014, s. 249).

Siyah Beyaz Galeri’de yılda “10-14” civarında sergi gerçekleştirilmiş; sergi
programlarında dönemin önde gelen yerli/yabancı sanatçıları ve genç sanatçılar yer
almıştır50.

3.17. TANBAY SANAT GALERİSİ (1984)

Tanbay Sanat Galerisi, 1984 yılında Ankara’da Selanik Caddesi’nde kurulmuştur.
Tanbay Sanat Galerisi’nin sahipleri, Yasemin ve Aydın Tanbay’dır. Tanbay Ailesi,
İstanbullu koleksiyoner bir ailedir. İş nedeniyle Ankara’ya yerleştikten sonra bir galeri
kurmak istemişlerdir. Tanbay Sanat Galerisi’ni açmalarındaki temel amaçları da,
Ankaralıları izleyemedikleri sanatçılarla buluşturabilmek olarak ifade edilmektedir
(Nuran Terzioğlu ile kişisel iletişim, 10 Ekim 2019).

Tanbay Sanat Galerisi’nin ilk mimari çalışmaları, Tayyar Kavukçu tarafından yapılmıştır.
Bu doğrultuda Tanbay Sanat Galerisi, iki katlı olarak planlanmıştır. Üst kat, alt kattaki
eserler görülebilecek şekilde projelendirilmiştir. Ancak Tayyar Kavukçu’nun İstanbul’a
taşınması üzerine, Tanbay Sanat Galerisi Bediz Koz ve Azmi Koz çifti tarafından
tamamlanmıştır (Nuran Terzioğlu ile kişisel iletişim, 10 Ekim 2019).

Tanbay ailesi, Tanbay Sanat Galerisi’nin idaresine yönelik olarak, 1983 yılında Nuran
Terzioğlu’na bir teklif götürmüştür. Nuran Terzioğlu, eşinin görevleri nedeniyle
Frankfurt’ta “Temel Sanat Eğitimi” almış (Kunstschule Westend) ve bir yıl sonra da bir
Bauhaus Okulu olan Werkkunstcschule’yi bitirmiştir. Temel Sanat Eğitimi’nin ardından
Nuran Terzioğlu, Offenbach’ta tekstil sanatına yoğunlaşmıştır. 1965 – 1967 yılları arasını
kapsayan dönemde, tekstil sanatı revaçta bir sanat dalı olarak ön plana çıkmakta ve
Türkiye’den de birçok insan tekstil eğitimi almak üzere Almanya’ya gitmektedir. Nuran
Terzioğlu ayrıca, 1967 – 1968 yılları arasında da Maryland Üniversitesi’nde tasarım ve
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dokuma dersleri almıştır. Ancak Terzioğlu Tanbay Sanat Galerisi’nde çalışmaya
başladığında, galeri mekânı yöneticiliği konusunda tecrübeli değildir. Bu doğrultuda
Terzioğlu, Tanbay Sanat Galerisi’nde çalışmaya başlaması ile galeri yönetimi konusunda
deneyim edindiğini belirtmiştir (Ateş ve diğerleri, 2019, s.116; Nuran Terzioğlu ile kişisel
iletişim, 10 Ekim 2019).

1984 yılında kapılarını açan Galeri ilk sergisini Nuri İyem ile gerçekleştirir. Sonra üstatlar
sergisinin yapılmasına karar verilir. Bu sergi hakkında İslimyeli şu bilgiyi verir:

Ankara’da Tanbay Sanat Galerisi’nin ikinci olarak ‘Üstatlardan Karma’ adıyla kurduğu bu
sergide Şefik Bursalı, Mahmut Cuda, Ali Avni Çelebi, Cevat Dereli, Elif Naci, Edip Hakkı
Köseoğlu, Zühtü Müridoğlu, Eşref Üren yer almışlardı yapıtlarıyla. Bunlar arasında
çekişme diyemesek bile, kimi uyumsuz davranışlar olmuştu, uzaktan uzağa da olsa
yaşamları boyu…Tanbay Sanat Galerisi kendilerini biraraya getirerek bizlere böylesine bir
şölen düzenlerken Louvre’da olduğu gibi ebedi barışı da birlikte getirmiş oldu (İslimyeli.
1985, 12).

O yıllarda Ankara’nın çok seviyeli bir izleyici kitlesi var olduğu söylenebilir. Tanbay’da
Sergi izlemeye gelen kitle öğrenciler, gazeteciler, diplomatlardır. Resim satışı zayıftır
fakat çok sanatsever bir kitle vardır (Pektaş, 2017, s.15).

Nuran Terzioğlu’nun aktardığına göre; Tanbay Kızılay’daydı ve çok etkileyici, geniş
salonları olan muazzam bir yapıydı. Kilise galerilerinde olduğu gibi üst kattan alt kat
izleniyordu. Bu salonlarda adeta retrospektif tadında sergiler yapabilmek mümkündü.
Örneğin, 1985 yılında Mehmet Güleryüz için çok kapsamlı bir sergisi düzenlenmiştir. Bu
sergide galerinin bir katına sanatçının 1965 yılında ürettiği tuvalleri, bir salonuna 1985
yılı tuvalleri yerleştirilmiştir. 1975 yılına ait desenleri de komple alt kattaki salona
yerleştirilmiştir. Heykelleri de slayt aracılığıyla yansıtılmıştır. Hamburg Müzesi’nden
eserleri getirilmiştir. Güleryüz’ün diplomaside ve bürokraside geniş bir çevresi vardır.
Bunun da katkısıyla sergi büyük ses getirmiştir. Benzer şekilde Erol Akyavaş, Mevlüt
Akyıldız, Jale Erzen, Fatma Tülin, Balkan Naci İslimyeli, Ferhat Erdem ve başka birçok
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sanatçının da ses getiren, kapsamlı sergileri gerçekleştirilmiştir.51 Orhan Taylan’ın Barış
Derneği üyesi olması nedeniyle tutukluyken ürettiği “Hasret Resimleri” de kendisi
hapishanedeyken sergilenmiştir (Ateş ve diğerleri, 2019, s.117; Nuran Terzioğlu ile
kişisel iletişim, 10 Ekim 2019).

Tanbay Ailesi, Tanbay Sanat Galerisi’nin faaliyetleri konusunda Nuran Terzioğlu’nu tam
yetkili kılmışlardır. Bu doğrultuda Nuran Terzioğlu 1985 yılında, Ankara’da bir farklılık
yaratmak amacıyla küratoryal sergiler düzenlemek istemiştir. 1985 yılının “Gençlik Yılı”
ilan edilmesi dolayısıyla da bir gençlik sergisi hazırlama fikri gündeme gelmiştir. Nuran
Terzioğlu o dönemde yüksek lisans öğrencisi olan Nilüfer Ergin’e, bu sergiyi birlikte
kurgulama yolunda bir teklif götürmüş ve teklifine olumlu yanıt almıştır. Buna yönelik
olarak da gençlerle birlikte, Tanbay Sanat Galerisi’nin içi gökyüzü renklerine boyanmış
ve Selanik Caddesi’nde keten ipliklerle kocaman bir küre hazırlanmıştır. Bu etkinlik,
özellikle gençlerden büyük ilgi görmüştür. Gençlik Yılı Sergisi, Nuran Terzioğlu’nun ilk
küratoryal denemesi olmuştur (Ateş ve diğerleri, 2019, s.117; Adorni ve diğerleri, 2014,
s.131; Nuran Terzioğlu ile kişisel iletişim, 10 Ekim 2019).

1980’li yıllarda, halk galerilerle/sanatla arasında bir mesafenin olduğunu hissetmektedir.
Nuran Terzioğlu kar yağışlı bir bahar başlangıcında Tanbay Sanat Galerisi’nde otururken,
kutularla çilek satan bir çocuk Tanbay Sanat Galerisi’nin kırmızı kapısını aralamış ve
“Affedersiniz, halk girebilir mi?” diye sormuştur. Bunun üzerine, Nuran Terzioğlu
çocuğu içeri davet etmiş ve galeriyi gezdirmiştir (Nuran Terzioğlu ile kişisel iletişim, 10
Ekim 2019).

Tanbay Sanat Galerisi’nin kapıları, halka daha sevimli gelebilmesi adına kırmızıya
boyanmıştır. Bununla birlikte Tanbay Sanat Galerisi’nin kapıları herkese açık olsa da
halkla aradaki mesafeyi kaldırabilmek zaman almıştır. Tanbay Ailesi 1987 yılında
Ankara’dan ayrılınca, Ankara sanatına önemli katkısı olan Tanbay Sanat Galerisi de
kapanmıştır (Ateş ve diğerleri, 2019, s.117; Nuran Terzioğlu ile kişisel iletişim, 10 Ekim
2019).
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3.18. GALERİ SELVİN (1985)

Galeri Selvin, 1985 yılında Kavaklıdere Bestekâr Sokak 6/A numaralı adreste (Şekil 50)
kurulmuş ve yirmi beş yıl aynı mekânda hizmet vermeye devam etmiştir. (S. Gafuroğlu
ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2020). Kurucusu Selvin Gafuroğlu tarafından (Gafuroğlu,
1995, s.4) Selvin’in kuruluş amacı; Ankara’da sanat etkinliklerini yaygınlaştırmak, görsel
sanatları desteklemek, sanat çevresinin tüm üyelerinin sanatla iç içe olabilecekleri bir
mekân hazırlamak ve bu mekânda her türlü izleyiciye ulaşabilecek etkinlikler
gerçekleştirmek, izleyicilerin eğitimleri ve bazı sergilerin belgelenmeleri için yayın
hazırlamak ve yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı sanatçıların varlıklarını da topluma
duyurmak olarak ifade edilmiştir.

Galeri Selvin’in binası, Selvin Gafuroğlu’nun kayınpederine ait olan mağazanın
deposudur. Bu depo, günün koşullarına göre kullanışlı hale getirilmiş ve Galeri Selvin’e
dönüştürülmüştür. O dönemin koşullarında sergileme malzemesi bulabilmek oldukça zor
olduğundan, asma aparatları için profillerden yararlanılarak çözüm üretilmiştir. Galeri
Selvin’nden sonra açılan galerilerin büyük bir kısmında yine bu aparatlar kullanılmıştır
(Selvin Gafuroğlu ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2020). Galeri Selvin ilk açıldığı yıllarda,
ayakta kalabilmek adına antika eşyalar da satılmıştır. Bu nedenle de Galeri Selvin’e, diğer
galerilerden farklı olarak ev havası da verilmek istenilmiştir (Anonim, 1988, s. 48).

Galeri Selvin’in sahibi Selvin Gafuroğlu’nun annesi ve babası her ne kadar kendisini
hukuk eğitimi alması konusunda zorlamışlarsa da Selvin Gafuroğlu onları dinlememiş ve
Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi (DTCF) Sanat Tarihi
Bölümü’nde

ve

Kütüphanecilik

Bölümü’nde

eğitimini

tamamlamıştır.

Selvin

Gafuroğlu’nun mezun olduğu dönemde Ankara’da henüz müze bulunmamaktadır. Bu
nedenle de Selvin Gafuroğlu Milli Kütüphane Güzel Sanatlar Bölümü’nde uzman olarak
çalışmıştır. Çalışma süreci, Selvin Gafuroğlu’na çok büyük faydalar sağlamıştır. Çünkü
Selvin Gafuroğlu, Türk resmini orada tanımıştır. Selvin Gafuroğlu, sanat eserlerinin
fişlenmeleri ile ilgilenmiş ve bu doğrultuda da bu eserlerin tümünü yakından görme şansı
elde etmiştir (Alem, 2019).
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Gafuroğlu sanatı seven bir ailede büyümüştür. Annesi, babası ve amcası çok iyi
koleksiyonerlerdir. Özellikle de diplomat olan amcası, her doğum gününde kendisine
mutlaka bir sanat eseri hediye edermiş. Gafuroğlu amcası sayesinde böyle bir mesleğin
varlığından haberdar olduğunu belirtmektedir. Selvin Gafuroğlu ve amcası birlikte vakit
geçirdiklerinde, mutlaka bir resim hakkında konuşma yapılırmış. Bu doğrultuda Selvin
Gafuroğlu, Milli Kütüphane’de iki buçuk yıl çalıştıktan sonra galeri açma kararı vermiştir
(S. Gafuroğlu ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2020).

Galeri Selvin’in kuruluş aşamasında, Selvin Gafuroğlu’na yol gösterebilecek bir
danışman bulunmamaktadır; ancak daha sonraki dönemlerde bir danışmanla birlikte
çalışma olanağı elde edebilmiştir. Bu doğrultuda, Kaya Özsezgin de Selvin Gafuroğlu’na
bir dönem danışmanlık yapmıştır (S. Gafuroğlu ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2020).

Galeri Selvin’in açıldığı yıllarda koleksiyonerler yerine rastgele eser satın alan kişiler
bulunmaktadır. Devletle çok fazla temasta bulunulmamakta ve sadece T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı sergilerinden eser satın alınmaktadır. Sanat izleyicisi sergilere
yeterince ilgi göstermektedir (Anonim, 1988, s. 48; S. Gafuroğlu ile kişisel iletişim, 11
Nisan 2020).

Üst düzey bürokratlar, entelektüeller, iş adamları bu dönemdeki sanat izleyici kitlesini
oluşturmuştur. Ancak, Ankara’da sanata büyük ilgi olmasına karşın, alıcı kitlesi oldukça
sınırlıdır. Selvin Gafuroğlu, bu sınırlılığın sebebini fiyatların yüksek olmasına bağlamış
ve çözüm olarak sanatçıların izin verdiği oranda taksitli satış imkânı sunmuştur. Eğer
sanatçı izin vermezse de Selvin Gafuroğlu bu yöntem kapsamındaki satışları kendi
imkânlarıyla gerçekleştirmiştir (Anonim, 1988, s. 48; S. Gafuroğlu ile kişisel iletişim, 11
Nisan 2020).

Galeri Selvin, sanata, sanatçıya ve sanatsevere en iyiyi ve en doğruyu sunma çabasında
olmuştur. Bu anlayışla da Nejdet Vergili, Hamdi Gökova, Eda Tekcan Tomba ve Feridun
Oral’ın Ankara’daki ilk sergilerine ev sahipliği yapmıştır (S. Gafuroğlu ile kişisel
iletişim, 11 Nisan 2020). Başkent Ankara’daki sanat etkinliklerini desteklemek ve sanat
çevresinin tüm bireylerinin sanatla kucaklaşabileceği bir mekân yaratma çabasını
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pekiştirmek için, yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı sanatçıların yapıtlarından oluşan
sergiler düzenlemek de Galeri Selvin’in hedefleri içinde yer almıştır. Bu bağlamda
Belçika’dan Mehmet Aydoğdu, Fransa’dan Mümtaz Çeltik, Almanya’dan Seyyit
Bozdoğan, Almanya’dan Micha Kloth, Yunanistan’dan Martin Krastev, Azerbaycan’dan
Amiran Tevzadse, Bulgaristan’dan Mitko Dinev ve İtalyan sanatçılar Federico Severino,
Ugo Riva, Guiseppe Tirelli, Elisa Anfuso, Matthias Verginer, Robero Ferri, Davide
Frisoni ve Atonio Sannino gibi sanatçıların sergileri düzenlenmiştir (Galeri Selvin, 2019)

Galeri Selvin’in kuruluşunun 10. yılı nedeniyle gerçekleştirilen “Mail Art (Posta İle Sanat
Sergisi)” oldukça dikkat çekici bir sergi olarak nitelendirilmiştir. Sergi’ye, 26 ülkeden
199 yapıt katılmıştır. Posta İle Sanat Akımı, 1962 yılında Roy Johnson’ın Amerika’da
kurduğu “New York Correspondance Schoool of Art” ile bütünleşmiştir. Posta İle Sanat
Akımı’na, Fluxus ve Yeni Realizm grupları da yoğun ilgi göstermişlerdir. Posta İle Sanat
Akımı’nda, her gruptan, sınıftan ve kültürden sanatçı ülke, hudut ve yasak tanımaksızın
yer alabilmektedir. Posta İle Sanat Akımı, bu yönüyle evrensel bir akım haline gelmiştir.
Klasik posta araçlarıyla gerçekleştirilebilmesi dolayısıyla da Posta İle Sanat Akımı çok
yönlü bir sanat anlayışı olarak değerlendirilmektedir (Aydoğdu, 1995, s. 16 – 17).

Galeri Selvin, uzun yıllar ayakta kalabilmeyi başarabilmiş Ankara’nın öncü
galerilerinden biri olarak değerlendirilmektedir. 10. Yılı’na ulaştığında Sanat Çevresi
Dergisi Galeri Selvin’i objektif altına almış ve yıllara uzanan faaliyetleri ile Galeri
Selvin’in kurucusu hakkında çeşitli kesimlerin görüş ve bilgilerine başvurmuştur. Yekta
Güngör Özden (1995, s. 5), Önder Şenyapılı (1995, s. 6), Raşit Alpay (1995, s. 8), Sezer
Tansuğ (1995a, s. 9), Fahir Aksoy (1995, s. 10), Abdülkadir Günyaz (1995, s. 12),
İbrahim Karaoğlu (1995, s. 13), Erhan Karaesmen (1995d, s. 14), Habip Aydoğdu (1995,
s. 15), Yalçın Gökçebağ (1995, s. 15) ve Mehmet Pesen (1995, s. 15), değerlendirmelerine
yer verilen isimlerdir. Bu isimler yazılarında; Galeri Selvin’in sanat anlayışından ödün
vermeyen, genç sanatçılara ve sanat dünyasına kucak açan, ekonomik kaygıları bir kenara
bırakan, sergiler kadar yayınlara da önem veren ve ülkedeki zorlu ekonomik ve rekabet
koşullarına karşın gösterdiği dirençle varlığını sürdüren bir galeri olduğundan
bahsetmektedirler (Özden, 1995, s. 5; Şenyapılı, (1995, s. 6); Alpay, 1995, s. 8; Tansuğ,
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1995a, s. 9; Aksoy, 1995, s. 10; Günyaz, 1995, s. 12; Karaoğlu, 1995, s. 13; Karaesmen,
1995d, s. 14; Aydoğdu, 1995, s. 15; Gökçebağ, 1995, s. 15; Pesen, 1995, s. 15).

Kurucu Selvin Gafuroğlu ve sanat yaklaşımı hakkında Erhan Karaesmen (1995, s. 14),
aşağıda verilen belirlemelerini paylaşmaktadır:

Selvin’e dönelim. Bu on yılı başarıyla tamamlayanların en başlarında bir yerlerde geliyor.
Kendisi; iyi niyetli bir meraklı olma ile başladığı galericilik günlerini, plastik sanatları bilme
ve duyumsama yolunda büyük mesafeler alarak geçirdi. Sevimli ve genç yardımcılarının da
yaratılmasına yardımcı olduğu güleç bir hava içinde Selvin Galeri’de, sanat bilisini de
buluyorsunuz içten bir sanat sevgisinin yanı sıra... Selvin Galeri, bu duyarlı anlarlığı ve
profesyonelliği de yansıtıyor. Sanat yapıtına ve sanatçıya genelde saygılı, ama iyi yapıtı daha
bir özenle saygılı bir tavır içinde görüyoruz bu galeride... Sergi düzenlemedeki izleyiciliği
şişirmeciliğe, disiplinsizliğe ve yalan yanlışlığa izin vermeyen bir ciddiyet içinde... Plastik
tavır olarak anlamlı bir çoğulculuğa öncelik verildiğini gözledik. Ve izledik. Özendirilecek
genç kuşak (ya da resim yaşı genç, az sergilemiş orta kuşak) sanatçısından ünlü ustaya:
mutlak figürcülükten şekil ötesi mutlak abstreye; gravüründen desene kadar geniş bir yelpaze
içinde hep kaliteyi gözeterek dikkat çekici sergiler düzenledi. Çağdışı ve yeniye kapalı olma
suçlamalarına hiç kulak asmaksızın enstalasyonist, minimalist vb. yaygaracası fazlasıyla
mevcut ama marjinal kalmaya mahkum girişimlere ilk olarak prim vermedi. Buradaki
sağduyusunda ayrıca övgüye değer .

Abdülkadir Günyaz (1995, s. 12) ise, Galeri Selvin’in on yıl yaşamını sürdürmesinin
büyük bir başarı olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu başarıyı açıklayabilmek adına da,
Galeri Selvin’in faaliyetlerini aşağıda verilen ifadeleri ile aktarmaktadır:

Önümde bir yığın kitap, kitapçık, broşür, afişler, sergi davetiyeleri… Dile kolay, on yılda
açılan sergileri ki sanırım üç haftada bir sergi açtıklarına ve bir mevsimi ortalama on sergiyle
sürdürdüklerine göre bu geçen yılların toplamını yapabilmek… Gerek de yok sanırım.
Önemli olan sayılar değildir öncelikli olarak... Ama niteliklerdir, kimler yer almıştır bu
galeride, yalnızca yurt çapında tanınmış ve klasikleşmiş kıdemli ustalar mı, yoksa Avangard
bir eğilimin savunucuları mı ya da genç yetenekler mi, ara sıra da olsa yabancı sanatçılar mı?
Resim sanatını sevdirmeye ve yaygınlık kazandırmaya yönelik galeriler, genç Türk sanatını
ve sanatçısını da destelemeyi ilke edinmiş galeriler mi tercihiniz olur? İşte Galeri Selvin’de
tüm bunları buluyoruz (Şekil 51).
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Ankara’da eski ve yeni kuşak birçok sanatçının sergisine ev sahipliği yapan ve birçok
yayın gerçekleştiren52 Galeri Selvin, 2006 yılında İstanbul’da Arnavutköy’e taşınmıştır.
2013 yılından itibaren de, Arnavutköy Bebek Caddesi üzerinde küçük bir heykel galerisi
olarak sanat hayatını devam ettirmiştir (S. Gafuroğlu ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2020).

3.19. GALERİ ARMONİ (1988)

Galeri Armoni, 1988 yılında Zerrin Çolak ve Aynur Pehlivanlı ortaklığıyla Ankara
Kuloğlu Sokak’ta kurulmuştur. Daha sonra Ebuziya Tevfik Sokak ve ardından Yıldız
semtine taşınmıştır. Galeri Armoni’nin iki ortağı da devlet memurudur. Zerrin Çolak,
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynur Pehlivanlı da
Kayıhan Keskinok Atölyesi’ne devam etmiştir. İki ortağın sanata olan ilgileri sergi
gezmekle başlamıştır (Z. Çolak ile kişisel iletişim, 17 Temmuz 2019).

1980’li yıllarda Ankara’da çok fazla gezilecek yer olmadığından, iki arkadaş hafta
sonlarını sergi gezerek geçirirlermiş. Zaman zaman da Vakko Sanat Galerisi’nden, Siyah
– Beyaz Sanat Galerisi’nden, Galeri Nev’den ve Galeri Selvin’den (özellikle de Abidin
Dino resimlerini) resim satın alırlarmış. Sevdikleri bir işe sahip olma arzusuyla her ikisi
de görevlerinden istifa edip Galeri Armoni’yi açmışlardır. Ancak iki ortak da galerilerini
açmadan önce galericilik konusunda herhangi bir bilgiye sahip değillermiş. Sanatçı Nuri
Abaç’ın galericilik konusunda kendilerine çok faydası olmuştur. Ayrıca Aynur
Pehlivanlı’nın ağabeyi Selçuk Altın da dönemin sanatçılarıyla Zerrin Çolak ve Aynur
Pehlivanlı’nın tanışmalarını sağlamıştır (Z. Çolak ile kişisel iletişim, 17 Temmuz 2019).

Kuruluş yıllarından itibaren Galeri Armoni ile çalışan Yalçın Gökçebağ, daha önce
Vakko Sanat Galerisi’yle çalışmaya başlamıştır. Ancak Vakko Sanat Galerisi Yalçın
Gökçebağ için bir yayın hazırlamaya yanaşmamıştır. Yalçın Gökçebağ bu durumu Galeri
Armoni’nin kurucularına anlatınca, ortaklar sanatçı için seve seve bir yayın
hazırlayacaklarını belirtmişlerdir. Bu olumlu yaklaşım üzerine Yalçın Gökçebağ, Galeri
Armoni ile çalışmaya başlamıştır. Yalçın Gökçebağ için sonraki yıllarda, Galeri Armoni
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sponsorluğunda Londra’da üç kez de sergi düzenlenmiştir (Z. Çolak ile kişisel iletişim,
17 Temmuz 2019).

Galeri Armoni açıldığında, Ankara’da oturmuş bir sanat piyasası bulunmamaktadır ve
ülke ekonomisi de çok iyi durumda değildir. Bu nedenle olacak ki Galeri Armoni’nin
açılacağı günlerde, Vakko Sanat Galerisi’nde ve Galeri Mi – Ge’de yöneticilik yapan
sanatçı Gencay Kasapçı “Siz ne yapıyorsunuz, bu devirde galeri açılır mı?” diyerek
ortaklara tepki göstermiştir. Aradan beş yıl geçtikten sonra, Zerrin Çolak ve Aynur
Pehlivanlı yine Gencay Kasapçı ile görüşmüşler, bu kez Gencay Kasapçı Galeri
Armoni’nin kurucularına; “Öyle iki sanatçı seçtiniz ki (Nuri Abaç ve Yalçın Gökçebağ),
yurt içinde bizden ve yurt dışında ise özgün iki sanatçı... Siz bu işi biliyorsunuz”, demiştir.
İlk beş sene, Galeri Armoni kendisini biraz zor döndürmüştür. Ama sonradan olumsuz
koşullara ve bütün uyarılara rağmen, iki ortak birlikte yollarına devam etmişler ve
sonuçlarını da almışlardır (Z. Çolak ile kişisel iletişim, 17 Temmuz 2019).

Zerrin Çolak ve Aynur Pehlivanlı Galeri Armoni’yi açmalarının ardından, diğer
galerilerin listesinden istifade etmeksizin direkt olarak kendi izleyici kitlelerini
yaratmışlardır. İnşaat sektöründe olan eşlerinin çevreleri ve kendi çevreleri, ilk izleyicileri
olmuştur. O dönemde Ankara’da yaşayan sanatsever kitlesi oldukça kültürlüdür ve
galerilerde sinema, tiyatro, edebiyat ve sanat konuşulmaktadır. Galeri Armoni’ye daha
sonraki dönemlerde de diplomatlar, bürokratlar, yazarlar, öğretim görevlileri ve iş
dünyasından kişiler gelmeye başlamıştır. Genel olarak da toplumun orta ve üst
kesiminden kişiler Galeri Armoni’nin sergilerini takip etmiştir. Galeri Armoni’deki
sergilere, misyonların ilgisi de fazla olmuştur ve büyükelçiler eser satın almıştır. Galeri
Armoni’de sergi açılışları çok kalabalık geçmiş ve sergi açılışlarında zaman zaman da
temalı partiler yapılmıştır (Z. Çolak ile kişisel iletişim, 17 Temmuz 2019) .

Basın ve medyanın galerilere olan ilgisinin bugünkü düzeyden çok daha iyi olduğu
belirtilmektedir. Özellikle de televizyonda yapılan sanat programlarında, galeri
faaliyetlerine yer verilmiş ancak, yine de bireysel bağlantıların kurulması önem arz
etmiştir. O yıllarda açılan her galeri yeni bir kitleyi sanat hayatına çekmektedir.
Galericilik eğitim ve tanıtım misyonu olan bir iş olarak değerlendirilmektedir. Bu
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bağlamda, bir dönemde Siyah – Beyaz Sanat Galerisi ve Galeri Armoni, Hacettepe
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Heykel Sempozyumu’na sponsor olmuşlardır (Z. Çolak
ile kişisel iletişim, 17 Temmuz 2019).

Bu yıllarda sanat dünyasında, bienaller, sanat fuarları ve müzayedeler yer almamaktadır.
Sanatseverler ve koleksiyonerler manipülasyona açık değildirler ve bir sanat eserini satın
alırken sanatçıyla konuşmak ve bilgilenmek istemekte ve eseri satın almak için öncelikle
sanatçının kendisinin bunu içtenlikle istemesi gerektiğini düşünmektedirler. Özellikle
Ankaralılar, sanatı bir yatırım aracı olarak görmemektedirler. Ankara’da 1970’li yıllarda
ve 1980’lerin başlarında kültürlü, sanata ve sanatçıya saygılı bir kesim bulunmaktayken,
Özal dönemi ile birlikte ve 1980’li yılların sonuna doğru, izleyici kitlesi de değişmeye
başlamıştır. Dönem itibariyle de bu doğrultuda, girişimci, açılımcı ve sanattan
anlamamasına karşın, salt yatırım amacıyla eser satın almak isteyen bir kesim oluşmuştur.
Zira her krizle birlikte de, izleyici kitlesinin profili değişmiştir (Z. Çolak ile kişisel
iletişim, 17 Temmuz 2019).

Galeri Armoni Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, devrin önde gelen
sanatçılarıyla çalışmıştır. Veysel Günay, Zahit Büyükişleyen, Özdemir Altan, Şadan
Bezeyiş, Hüseyin Bilişik, Habip Aydoğdu ve Cavit Atmaca, Galeri Armoni’nin çalıştığı
sanatçılardan bazılarıdır. Galeri Armoni daha sonraki dönemlerde de bu sanatçıların
öğrencileriyle çalışmış, yani üç kuşakla birlikte çalışma şansı elde etmiştir (Z. Çolak ile
kişisel iletişim, 17 Temmuz 2019).

Galeri Armoni’nin sahipleri Zerrin Çolak ve Aynur Pehlivanlı, bir dönem İstanbul’da
şube açmayı denemişlerdir. Ancak üç yıllık bir faaliyetten sonra, Galeri Armoni’nin
İstanbul Şubesi kapanmıştır. Zerrin Çolak ve Aynur Pehlivanlı, İstanbul’daki ortamı çok
güvenli bulmamışlardır. Ankara’daki sanat ortamı daha samimi ve sıcak bir ortamdır ve
spekülasyonlara maruz değildir (Z. Çolak ile kişisel iletişim, 17 Temmuz 2019).

1980’li yıllarda katalog çıkarmak ve baskı yaptırmak, günümüzle kıyaslanmayacak
derecede zordur. Teknoloji yetersizdir ve olan koşullar da son derece maliyetliydir. Bu
koşullar altında olunmasına karşın Galeri Armoni’de sanatçılar için broşürler ve
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kataloglar hazırlanmış ve her yıl takvim çıkarılmıştır (Z. Çolak ile kişisel iletişim, 17
Temmuz 2019).

137

4. SONUÇ
23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümetin ve Kurtuluş
Savaşı’nın yönetildiği merkezi Ankara olarak belirlemiş, 13 Ekim 1923'te çıkarılan
Kanun ile de resmen yeni Türkiye'nin yeni başkenti olmuştur.
Vehbi Koç anılarında 1920’li yıllar Ankara’sını, yeterli suyu olmayan, toz ve fırtınaları
ile tanınan, ağaçsız, sıtmalık, elektiriği olmayan, su gereksinimi çeşme ve kuyulardan
sağlanan yoksul bir kasaba olarak tanımlıyor.53
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ilan edilmesinden sonra Cumhuriyet ideolojisinin,
ulusal ideallerin ve modernleşme projesinin simgesi haline gelen Ankara’nın, Osmanlı
İmparatorluğu’nun payitahtı İstanbul gibi bir kültür, sanat ve eğitim başkentine
dönüştürülmesi projelendirilmiş, bu projenin hayata geçirilmesinde Türk Ocakları ve
Halkevleri belirleyici olmuştur.
Atatürk’ün çağdaş, uygar bir toplum inşa etme idealinin dinamikleri arasında müzecilik
ve sergileme etkinlikleri, Milli Güzel Sanatlar Galerisi ve Milli Müze önemli bir yer tutar.
Ülkede sanatçı yetiştiren tek sanat okulu Sanayi-i Nefise Mektebi, sanatçılar ve sergiler
İstanbul’daydı. Ankara’nın başkent ilan edilmesinden sonra eskiden sarayla ilişki kuran
hocalar, mektebin ihtiyaçlarını karşılamak için Ankara hükümetine başvurmaya
başlamışlar, 1950’lere kadar Ankara’nın sergileme faaliyetleri büyük ölçüde İstanbul’dan
ithal edilmiştir. Sergiler genellikle Türk Ocakları Genel Merkezi Binası, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Farabi salonu gibi mekanlarda gerçekleştirilmiş, 1934’de inşaatı biten
Sergi Evi de devreye girmiştir.

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nün 1932-33 öğretim yılında açılmasından ve
ilk mezunlarını vermesinden sonra Ankara’da küçük ölçekte de olsa bir sanatçı
topluluğundan söz edilmeye başlanmış; kentte sanat galerilerinin açılması Demokrat Parti
iktidarı döneminde, yani 1950’li yıllarda gerçekleşmeye başlamıştır. Devlet kültür sanat
53

Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, M.Özel, (der.) Ankara, s:108, 1992.
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hayatından çekilmeye başlayınca yaratılan eserlerin sergilenmesi, sanatın paylaşılması
ihtiyacı gündeme gelmiş ve bu boşluk özel kesim tarafından doldurulmaya çalışılmıştır.
Böylelikle, ilk galeriler ve kültür-sanat alanındaki sivil toplum kuruluşları 1950’li yıllarda
kurulmaya başlamıştır.

Askeri darbeyle başlayan 1960’lı yıllar ve beraberinde getirdiği özgürlükçü Anayasa,
demokratik hareketlerin canlanmasına sebep olmuştur. Dünya’daki gelişmeler
paralelinde sanat dünyasında da yansımalarını bulan bu akım, Ankara’yı yeniden bir
çekim alanı haline getirmiş; 1960’lı yıllarda sanatçılar yeniden Ankara’da toplanmaya
başlamıştır. Bu dönemde Ankara’da artık kendine özgü bir sanat ortamı oluşmuş, hatta
bir Ankara Okulundan söz edilir olmuştur.

Yeni bir askeri muhtırayla başlayıp, koalisyonlarla yönetilen, öğrenci olayları, krizler,
yokluklar ve savaşlarla geçen 1970’lerde aynı zamanda Türk sanayisi holdingleşme
sürecine girmiş, görsel sanatlara ilgi duyan iş adamları koleksiyon oluşturmuşlar,
bankalar sanatı desteklemeye ve galeri açmaya başlamışlardır.

1970’li yılların sonlarına kadar Ankara, çalışan ve üreten sanatçının bol olduğu ancak
sanat alım-satımın neredeyse olmadığı bir dönem olmuştur. Bu yıllarda birkaç özel galeri
kurulmuş olsa da yine en aktif sanat merkezi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi olmuştur.
1970’li yılların sonlarına doğru, gerek özel galeriler ve sivil toplum kuruluşları gerekse
Devlet Galeri’si desteğiyle sanatseverler arasında sanat eseri edinme, koleksiyon
oluşturma kültürü belirmeye başlamıştır.

Ankara sanat galerileri tarihinde 1980’li ve 1990’lı yıllar belirleyici olmuştur. 1980’li
yılların ekonomi politikalarıyla güçlenen sermaye grubu mensuplarının sanata olan
ilgilerinin artmasıyla Ankara’da galeri sayısında hızlı bir artış olmuş, sanat piyasası
canlılık kazanmıştır. Vakko, Beymen gibi lüks mağazaların kurdukları sanat galerileri
yoğun mekanlar haline gelmiş; İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Emlak Bank gibi
kimi bankalar, iş adamları galeriler açmış, sanatçıların sergilerine katalog hazırlayarak
onlara görünürlük kazandırmışlardır.
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1980’lerle birlikte galericilik anlayışı değişmeye başlamış, sanat galericiliği artık vizyonu
olan, düşünsel bir alt yapıya sahip kişilerin yönettiği önemli kurumlar haline gelmişler,
gerçekleştirdikleri

seminer,

söyleşi

ve

konferans

gibi

etkinliklerle,

sanatın

konuşulmasına, tartışılmasına ve sanatçının daha iyi anlaşabilmesine destek vermişlerdir.
Ayrıca yaptıkları yayınlarla sanat izleyicisini günün sanatçıları ve sanatın diğer
alanlarında aydınlatmışlardır.
Risk almayan, eserlerinin satılması garantili olan olgun sanatçılarla sergi açan
galericilerin yanı sıra genç ve yetenekli kuşaklara olanak sağlayan yeni bir galerici tipiyle,
sanatçıların kariyerlerini geliştirmelerine ve yurt dışına açılmalarına ön ayak olmuşlardır.
Kültür merkezi galerileri, ülkelerindeki sanat gelişmelerini Türk sanat izleyicisine ve
sanatçılarına tanıtmışlar; zaman zaman düzenledikleri atölyelerle bu sanatları uygulama
fırsatı da yaratmışlardır.
Bazı galerilerde açılan atölyelerle, halkın sanatı hobi olarak benimsemesine imkân
sağlanmıştır. Hatta bu atölyelerden mezun olan bazı kursiyerler, daha sonra sanatçılık
kariyerini

sürdürmüş,

çeşitli

sanat

gruplarına

dâhil

olmuş

ve

sergiler

gerçekleştirmişlerdir.

Bu dönemin Ankara galerileri, siyasi ortam, ekonomik koşullar ve/veya entelektüel
kaygılar nedeniyle yurt dışında yaşayan sanatçılara, sanatlarını Türkiye’de tanıtma
konusunda destek vermişler, Türkiye’de çağdaş sanatın sergilenip tanıtılmasında öncü rol
üstlenmişlerdir.

Bir kısım galerilerde uygulanan satış politikalarıyla izleyiciye sanat eseri satın alma
alışkanlığı kazandırmışlar; koleksiyonerlik kültürü oluşturmaya çalışmışlardır.

Galeriler, “sanatçıların pazarda değer bulmalarını sağlayan, koleksiyonculara ve
yatırımcılara yol gösteren, anlamlı ve derin bir sanat pazarı oluşmasını yardımcı olan
kurumlar” olarak tanımlanmaktadır (Aktaran: Kaya, 2013, s. 78).

140

“Sanat, galeri ortamında atölyeyi terk eder ve kamunun önüne çıkar. Eleştiri yazını ve
sanat tarihi malzemesiyle bu sayede karşılaşır. Sergi özel bir galeride açılıyor olsa da bu
nedenle kamusal bir etkinliktir. Modernizmi örgütleyen galericiler, kamusal görevlerini
sadece izleyicilerle ve koleksiyonerlerle kurdukları ilişkiler yoluyla değil; gazete ve dergi
yayınlarıyla, tarih ve eleştiri yazarlıklarıyla ve başka galerileri ve müzeleri davalarına
inandırarak yapmışlardır. Hayatlarını sanatçılarla paylaşmışlar ve onlarla adeta “ruh
ikizi” olmuşlardır. Sanatçı sayılmasalar da, koyu sanatperesttirler. Kişisel sergileri ve
retrospektifleri icat ederek, sanatçının bir dahi ve bir yaratıcı olarak görüldüğü söylemlere
zemin hazırlayan, yani bir anlamda deha estetiğini kuran da onlar sayılır. Bir kutsallık
halesine bürünmüş olan sanatçı, galerisi sayesinde hor gördüğü birtakım ilişkilere, paraya
ve piyasaya bulaşmaz” (Artun, 2018, s.152).

Netice itibariyle,

belirtilen “Galeri” tanımları da göz önünde bulundurulduğunda,

kurumsal Ankara sanat galerileri eğitici, yol gösterici ve sanatçıyı piyasa mekanizmasına
karşı koruyucu, kollayıcı fonsiyonlarıyla asli işlevlerini yerine getirebilmişlerdir.
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Şekil 7. Türk Amerikan Derneği Cinnah Caddesi Binası Açılışı, 1965
Kaynak: Türk Amerikan Derneği Arşivi

Şekil 8. Mustafa Esirkuş Sergisi Davetiyesi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 03.05.1962
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/39937
(Erişim Tarihi: 03.05.1962)

157

Şekil 9. İhsan Cemal Karaburçak Resim Sergisi Kataloğu, Devlet Güzel
Sanatlar Galerisi, (20.01.1963 – 05.02.1963)
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/37116
(Erişim Tarihi: 25.08.2020)

Şekil 10. Mustafa Altıntaş, Kişisel Sergi Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 1963
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50211
(Erişim Tarihi: 25.08.2020)
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Şekil 11. Hamit Görele Resim Sergisi Davetiyesi, Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi, (02 – 15 Mayıs 1979)
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/37926
(Erişim Tarihi: 25.08.2020)

Şekil 12. Naile Akıncı Resim Sergisi Broşürü, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 02 – 15 Mart 1977
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/39562
(Erişim Tarihi: 25.08.2020)
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Şekil 13. Vakko Mağazası Sanat Galerisi ve Çay Bahçesi, 1992
Kaynak: Ankara Araştırmaları Dergisi, 2019, 7(1), s.192.

Şekil 14. Yaşayan Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisi Davetiyesi, Vakko Sanat Galerisi, 1976
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/36874
Erişim Tarihi: 21.01.2021
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Şekil 15. Fikret Mualla Resim Sergisi Davetiyesi, Vakko Sanat Galerisi, 24 Ekim – 30 Kasım 1977
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/37284
(Erişim Tarihi: 25.08.2020)

Şekil 16. Abidin Dino Resim Sergisi Davetiyesi, Vakko Sanat Galerisi, 03 Mayıs 1977
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/41471
(Erişim Tarihi: 25.08.2020)
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Şekil 17. Aliye Berger Sergisi Davetiyesi, Artisan Sanat Galerisi, 18
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/38700
Erişim Tarihi: 21.01.2021

Şekil 18. Şemsettin Arel – Eşref Üren – Arif Kaptan Resim Sergisi, Tuzcuoğlu Sanat Galerisi, 14 Kasım14 Aralık 1974
Kaynak: A.Celal Binzet Arşivi
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Şekil 19. Eşref Üren Resim Sergisi, Galeri Evren, 3 Şubat – 20 Şubat
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/39323
Erişim Tarihi: 12.08.2020

Şekil 20. Kayıhan Keskinok Resim Sergisi, Evrensel Kitabevi Sanat Galerisi, 03 – 18 Nisan 1980
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/40056
Erişim Tarihi: 12.08.2020
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Şekil 21. Lütfü Günay Resim Sergisi Davetiyesi, Leonardo Sanat Galerisi, 23 Şubat 1978
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/37942
(Erişim Tarihi: 25.08.2020)

Şekil 22. Lütfü Günay Sergi Broşürü, Leonardo Sanat Galerisi, 23 Şubat – 15 Mart 1978)
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/38943
(Erişim Tarihi: 25.08.2020)
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Şekil 23. Füsun Anıt Leonardo Sanat Galerisi Ofisinde
Kaynak: Füsun Anıt Arşivi

Şekil 24. Füsün Anıt Sanatçı Gencay Kasapçı ile Leonardo Sanat Galerisi'nde
Kaynak: Füsun Anıt Arşivi
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Şekil 25. Leonardo Sanat Galerisi’nde Muzaffer Tiryaki'nin Sergi Öncesi Işık Ayarlamaları
Kaynak: Füsun Anıt Arşivi

Şekil 26. Habip Aydoğdu’nun Sergisi İçin Sanatçı Cuma Ocaklı İle Birlikte Hazırlığı, Leonardo Sanat
Galerisi
Kaynak: Füsun Anıt Arşivi
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Şekil 27. Habip Aydoğdu Sergisi’ne Son Hazırlık, Leonardo Sanat Galerisi
Kaynak: Füsun Anıt Arşivi

Şekil 28. Habip Aydoğdu’nun Çocuklara Sergi Hakkında Bilgi Vermesi, Leonardo Sanat Galerisi
Kaynak: Füsun Anıt Arşivi
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Şekil 29. Sanatçı Umur Türker İle 3 – 12 Yaş Çocukların Resim Atölyesinde, Leonardo Sanat Galerisi
Kaynak: Füsun Anıt Arşivi

Şekil 30. Kayserili Üç Sanatçı Sergisi, Ankara Alman Kültür Merkezi, 15 Ocak – 02 Şubat 1985
Kaynak: Alman Kültür Merkezi Arşivi
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Şekil 31. Nail Payza Resim Sergisi Davetiyesi, Ankara Alman Kültür Merkezi, 05 – 25 Kasım 1988
Kaynak: Alman Kültür Merkezi Arşivi

Şekil 32. Ruth Brenner Sergisi Davetiyesi, Alman Kültür Merkezi, 22 Ekim – 09 Kasım 1985
Kaynak: Alman Kültür Merkezi Arşivi
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Şekil 33. Yusuf Katipoğlu Resim Sergisi Davetiyesi, Turkuvaz Sanat Galerisi
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/41552
(Erişim Tarihi: 25.08.2020)

Şekil 34. Fahri Sümer Resim Sergisi Davetiyesi (01 – 14 Mart 1984)
Kaynak: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/37388
(Erişim Tarihi: 25.08.2020)
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Şekil 35. Galeri Sanat Yapım İç ve Dış Görüntüler
Kaynak: Şenyapılı, 2012, s. 11.

Şekil 36. Galeri Sanat – Yapım’da: Suat Kızıltuğ, Mustafa Ayaz, Cemal Turan ve Turan Erol
Kaynak: Şenyapılı, 2012, s. 28.
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Şekil 37. Galeri Sanat – Yapım’da: Necmi Erol, İbrahim Demirel, Filiz Otyam, Fikret Otyam ve Yenal
Ansen
Kaynak: Şenyapılı, 2012, s. 67.

Şekil 38. Kayıhan Keskinok Atölyesi ve Öğrencileri
Kaynak: Şenyapılı, 2012, s. 9.
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Şekil 39. Mi – Ge Sanat Galerisi’nden Bir Görüntü
Kaynak: Giray, 2005, s. 108.

Şekil 40. Osman Asaf Resim Sergisi Davetiyesi, 28.03.1983
Kaynak: Giray, 2005, s. 108.
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Şekil 41. Mi – Ge Sanat Galerisi’nde Amerikan Folk Müziği Konseri
Kaynak: Giray, 2005, s. 98.

Şekil 42. Mediha – Şefik Bursalı, Eşref Üren ve İmren Erşen, Mi-Ge Sanat Galerisi
Kaynak: Giray, 2005, s. 125.
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Şekil 43. Mi – Ge Sanat Galerisi’nde; Kurucu Mine Özman Fahrettin Baykal, Nadide– Halil Akdeniz,
Mehmet Aksoy, Yalçın Gökçebağ, Önder Şenyapılı,Turan Erol ve Kayıhan Keskinok İle Birlikte
Kaynak: Giray, 2005, s. 101

Şekil 44. Grup Ankara Sergisi Davetiyesi, 30 Mayıs – 25 Haziran 1984
Kaynak: Galeri Z Arşivi
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Şekil 45. Galeri Nev Salonu, 1985
Kaynak: Galeri Nev Arşivi

Şekil 46. Galeri Nev Sergileme Alanları, 1985.
Kaynak: Galeri Nev Arşivi
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Şekil 47. Galeri Nev Bahçesi, 1985.
Kaynak: Galeri Nev Arşivi

Şekil 48. Galeri Siyah Beyaz Binası,1994
Kaynak: Altuğ, 2014, s.38
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Şekil 49. Murat Artu ve Faruk Sade Galeri Siyah Beyaz Barında, 1985
Kaynak: Altuğ, 2014, s.39

Şekil 50. Selvin Gafuroğlu ve Galeri Selvin
Kaynak: Sanat Çevresi (Mayıs 1995), 199, s.4
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Şekil 51. Selvin Gafuroğlu Sanatçı Dostlarıyla (Soldan Sağa: Nurtaç Özler, Ressam Prof. Zafer
Gençaydın, Ressam Hasan Pekmezci, Eleştirmen Yazar Kaya Özsezgin, Micha Kloth, Galeri Sahibi
Selvin Gafuroğlu, Ressam Prof. Zahit Büyükişliyen ve Ressam Gülsen Erdoğan.
Kaynak: Şenyapılı, 1995, s.s.7

179

EK-2. GALERİ SERGİ LİSTELERİ
DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ
Galeri Adı

Sanatçı Adı

Sergi Başlığı

Sergi Türü

Sergi Türü Sergi Tarihi

Kaynak

180

181

182

183

184

185

SANATSEVENLER DERNEĞİ

VAKIFLAR BANKASI

186

ANKARA ORDUEVİ

ÇANKAYA HALKEVİ

AJANSTÜRK

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ

ÇANKAYA HALKEVİ

DOĞUŞ SANAT GALERİSİ

HALKEVLERİ GENEL MERKEZİ

187

İMAR İSKAN BAKANLIĞI SALONU

MİLLİ KÜTÜPHANE

TÜRK ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ

188

189

TÜRK AMERİKAN KÜLTÜR MERKEZİ

190

191

MİLLİ KÜTÜPHANE

TÜRK İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ

BUTİK A

192

BÜYÜK ANKARA OTELİ

MODERN PALAS

AKBANK SANAT GALERİSİ

193

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.

TÜRK-İŞ SALONU

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ *

MİLLİ PİYANGO GALERİSİ

ANKARA SANAT GALERİSİ

194

OR-AN YAPI ENDÜSTRİSİ KURUMU *

PAMUK GALERİ

TÜRK HAVA KURUMU

ODALAR BİRLİĞİ

MİMARLAR ODASI

YAPI KREDİ BANKASI

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

195

ARTİSAN SANAT GALERİSİ

USİS GALERİ

196

TUZCUOĞLU SANAT GALERİSİ

ZİRAAT BANKASI SANAT GALERİSİ

ÇAĞDAŞ SAHE

AKDENİZ SANAT GALERİSİ

197

DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ

VAKKO SANAT GALERİSİ

198

199

EVRENSEL SANAT GALERİSİ

TÜRKİYE İŞ BANKASI SANAT GALERİSİ

200

LEONARDO SANAT GALERİSİ

YAPRAK SANAT GALERİSİ

LEVNİ SANAT GALERİSİ

PEDİL SANAT GALERİSİ

TAKI SANAT GALERİSİ

201

MOB GALERİ

KİBELE SANAT GALERİSİ

URART SANAT GALERİSİ

DOKU SANAT GALERİSİ

TANBAY SANAT GALERİSİ

ANTİK KOLEKSİYON

202

BEYMEN BEDESTEN

DÖNÜŞÜM SANAT GALERİSİ

LALE SANATEVİ

LAMELTA SANAT GALERİSİ

YARATIM SANAT GALERİSİ

EMLAK BANKASI GALERİSİ

GALERİ SELVİN

203

İTALYAN KÜLTÜR MERKEZİ
ŞEKERBANK SANAT GALERİSİ

GRİFON

FEYZAL SANAT GALERİSİ

MAVİ EV SANAT GALERİSİ

TÜTAV KÜLTÜREVİ GALERİSİ

ARMONİ SANAT GALERİSİ

ARDA SANAT GALERİSİ

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

*Sanat galerilerinin etkinlikleri süreli yayınlardan takip edilebildiği kadarıyla tablolara yerleştirilmiştir. Galerilerin
tüm etkinliklerini içermeyebilir. Bazı sergiler sanat yazarlarının yorum yazılarından çıkarılmış olup, dergi tarihlerine
göre tahmini olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla etkinlik tarihlerinde sapmalar söz konusu olabilir.

204

EK 3. ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ 1979-1990 YILLARI SERGİ VE
ETKİNLİK LİSTESİ
SERGİ/SANATÇI ADI

TARİH

Sadettin Çulan Resim Sergisi
Çocuk Yılı Resim Sergisi
Ankaralı Profesyoneller ve Amatörlerden
Sergiler
Naim ve Ülkü Uludoğan Resim Sergisi
Ayla Hungen Seli Resim Sergisi – Çiçekler
ve Natürmortlar
Çocuklar Görüyor Çocuklar Resmediyor
(Farklı Ülke Çocuklarından 36 Resim)
İnsan ve Toprak Portreler ve Çevre
Hüseyin Bilgin Sergisi
Muzaffer Tire – Pınar Söylemezoğlu – Ferit
Avcı (Yağlıboya Resim Sergisi)
Mimar Gözüyle (Fahrettin Tolon’un Ankara
Gezi Eskizleri)
Herbert Bayer: Fotoğraflar, Resimler,
Çizgiler
Yeni Geometri ve Enformel Eğilimler
(Stuttgart Yabancı Ülkelerle İlişkiler
Enstitüsü) – 24.04.1980
Wolfgang Kappis Resim Sergisi
Çağdaş Alman Sanatı (Ağaçbaskı, Gravür,
Taşbaskı, Elekbaskı, Düzbaskı ve
Kabartmabaskı)
Haldun Naziker Sergisi
Ersin Anibal İlercil Resim Sergisi
Art Nouveau Sergisi
Fotoğraf Sergisi
Yağlıboya Resim Sergisi (Ozan Akoral,
Metin Andıç, Selim Cebeci ve M. Ali Tan)
Dünya Güzel Olmalı... (Fikret – Filiz Otyam
Fotoğraf Sergisi)
Mimar Bruno Taut Sergisi
11 Berlinli Heykeltıraş (Frank Dornseif,
Gerson Fehrenbach, Lothar Fıscher, Reiner
Krıester, Reiner Mang, Paul Pfarr, Herbert
Press, Ursula Sax, Joachim Svhmettau,
Michael Schoenholtz ve Rolf Szymanski)
Suluboya Resim Sergisi (Bülent Çetinor)
Almanya’dan İzlenimler Fotoğraf Sergisi –
12.01.1983
Hobi Ressamları Sergisi (Lütfü Günay
yönetiminde Çalışmalarını Sürdüren Bir
Grubun Yağlıboya ve Pastel Çalışmaları)

05.10.1979
25.10.1979
08.11.1979
12.11.1979
29.11.1979
03.12.1979
14.01.1980
29.01.1980
07.03.1980
10.03.1980
01.04.1980

12.11.1981
12.01.1982

09.02.1982
06.04.1982
12.04.1982
02.02.1982 – 24.02.1982
06.05.1982
12.10.1982
09.11.1982
01.12.1982 – 17.12.1982

11.01.1983

08.03.1983
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Çocuk Resimleri Sergisi (Kayseri Kız ve
Erkek Yetiştirme Yurdu Öğrencileri)
Metal, Ağaç Rölyef, Heykel ve Hat Sergisi
(Yaşar Sami Gökgöz ve Necdet Ottekin)
Ortak Yönlü İki Serginin Açılışı (Felix. H.
Man)
Hüseyin Ezer’in Objektifi ile Türkiye’de
Basın Fotoğrafçılığı Anadolu Motifleri
Sergisi
Kayserili Üç Sanatçı (Vedat Özsoy, Oğuz
Güler ve Halis Karakurt’un Yağlıboya,
Resim, Gravür ve Karakalem Çalışmaları)
Günther Uecker’in Öncü (Avangard)
Sanatından Örnekler
Schaubühne Tiyatro Afişleri Sergisi
(Schaubühne Tiyatrosu 20 Yıllık Afişleri)
Spiegel Galerisi Sanat Afişleri Sergisi
Sanatçı Günther Uecker Sanatı Hakkında
Workshop
Ruth Brenner Atölyesi
Christian Schad (Gravür, Ağaç Baskı ve
Schadografiler)
Ankaralı Ressamlar Karma Resim Sergisi
(Zahit Büyükişliyen, Zafer Gençaydın,
Veysel Günay, Akgün Büyükişleyen, Vural
Yurdakul, Nuri Abaç, Oya Yertut, Muzaffer
Tire, Necla Özbay, Nurtaç Özler, Gülsen
Erdoğan, Lütfi Çetin, Mürşide İçmeli,
Hüseyin Bilgin, Hasan Pekmezci, Mustafa
Ayaz, Nihat Kahraman, Tayyar Eren, Sevgi
Sencer, Esat Arpacı, Fikri Cantürk ve Suna
Özkalan)
Yaşam Kent ve Sanat Konferansı (Otto
Herbert Hajek Sergisi Dolayısıyla)
Fikret Otyam – Filiz Otyam Sergisi
Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği
(AFSAD) 4. Ulusal Fotoğraf Sergisi

06.10.1983 – 28.10.1983

Seyit Ali Ak Fotoğraf Afişleri Koleksiyonu
Altı Yüzyıl Boyunca Alman Ağaç Baskı
Sanatı
Altı Yüzyıl Boyunca Alman Ağaç Baskı
Sanatı Sergisi (Konferans ve Dia Gösterisi –
Doç. Dr. Zahit Büyükişleyen)
Türk Ağaç Baskı Resim Sanatından Örnekler
Sergisi
Alman ve Türk Ağaç Baskı Resim Sanatı
Semineri (Konuşmacılar: Alman Ağaç Baskı
Sergisi – Doç. Dr. Zahit Büyükişleyen; Ağaç
Baskı Sanatında Türk Ressamları – Yrd. Doç.
Dr. Zafer Gençaydın; Ağaç Baskı Sanatında
Türk Ressamları – Kaya Özsezgin; Türk

17.01.1987 - 31.01.1987
01.02.1987 - 28.02.1987

06.12.1983
17.01.1984
07.11.1984 – 01.12.1984

15.01.1985

02.04.1985
18.02.1985 – 01.03.1985
06.03.1985 – 3 0.03.1985
19.04.1985
22.10.1985 – 09.11.1985
07.10.1985 – 08.10.1985
11.03.1986 – 29.03.1986

28.11.1986
02.12.1986 – 18.12.1986
17.01.1987 – 31.01.1987;

09.02.1987
12.03.1987 – 21.03.1987
12.03.1987;
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Yazmacılık Sanatında Ağaç Kalıpla Kumaş
Baskı – Doç. Dr. Reyhan Kaya; Çocuklarda
Plastik Görüş Gelişimi Açısından Sanat
Eğitiminde Ağaç Baskı – Nevide Gökaydın;
Çağdaş Teknoloji ve Ağaç Baskı Sanatı –
Prof. Süleyman Saim Tekcan; Türkiye’de
Çağdaş Özgün Baskı Resminde Ağaç
Baskının Yeri – Prof. Mustafa Aslıer; Ağaç
Baskı Sanatının Özgün Baskı Sanatındaki
Yeri – Doç. Dr. Mürşide İçmeli; Ağaç Baskı
ve Ağaç Gravüre Teknik Yaklaşımlar –
Gören Bulut ve 20. Yüzyıl Alman Ağaç
Baskı Sanatı – Prof. Gunther Thiem)
Batik Resim Sergisi
Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Yeni
Müze Yapıları
Erich Salamon Fotoğraf Sergisi
Alman Naif Resim Sanatı
7 Sanatçı 7 Ayrı Teknik Sergisi
Lieberman, Slevogt ve Corint Basmagrafik
Sergisi
Sanay Otyam Sergisi
Düşlerimi Söyleyen Yazlıklar Sergisi
Madde Işık ve Hareketten Doğan Şiirsellik
(27 Alman Sanatçının Katılımlarıyla
Alman Naif Resim Sanatı
Fikret Otyam – Filiz Otyam Sergisi
Çerkes Karadağ Fotoğraf Sergisi
Camaltı Resimleri (Ercan Parlak)
Natürmort ve Peyzaj (Ertuğrul Önalp)
Yağlıboya Resim ve Desenler (Barış
Pekdemir)
Yağlıboya Resim Sergisi (Emine Ergün ve
Sezai Kara)
Heidegger’in Sanat Teorisi: Gelenekten
Kopuş ve Geleneğe Dönüş – Jaspers –
Heidegger Mektuplaşması (Prof. Dr. Jale
Erzen – Prof. Dr. Walter Biemel)
Gottfried Böhm Sergisi
Çizim ve Suluboyalarla Alman Romantik
Sanatı
Bizden ve Onlardan Fotoğraf Sergisi (Sami
Güner)
Federal Almanya’da ve Türkiye’de Sanat
Eğitimi (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim
Fakültesi İşbirliği İle – Konuşmacılar: Dr.
Getraud Stoop – Wirth, Prof. Dr. Reşat Genç,
Doç. Dr. Nihat Boydaş, Klaus Müller –
Domnick ve Doç. Dr. Yüksel Bingöl)

07.04.1987 – 20.04.1987
14.10.1987
16.11.1987
16.11.1987
08.12.1987
26.01.1988 – 13.02.1988
24.03.1988
04.11.1988
11.11.1988
05.01.1988 – 20.01.1988
06.01.1989 – 21.01.1989
25.01.1989 – 07.02.1989
07.02.1989 – 23.02.1989
06.03.1989 – 23.03.1989
04.04.1989 – 20.04.1989
11.04.1989 – 28.04.1989

13.10.1989
03.11.1989 – 23.11.1989
 06.02.1990 – 28.02.1990;
03.04.1990 – 12.04.1990
12.04.1990
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Günümüzde Almanya Federal
Cumhuriyeti’nde ve Türkiye’de Güzel
Sanatlar (Hacettepe Üniversitesi İşbirliğiyle –
Konuşmacılar: Prof. Dr. Turan Erol, Prof. Dr.
Ayhan Azzem Aydınöz, Doç. Remzi Savaş,
Doç. Kemal İskender, Doç. Dr. Hüsametin
Koçan ve Yrd. Doç. Dr. Bilal Erdoğan)
Son Kırk Yıldan Günümüze Alman Mimarisi
(Prof. Dr. Horst Küsgen)
Yansımalar, Müzik Gibi Resimler ve Seyahat
Resimleri (Prof. Thomas Grochowiak)
1945 Yılından Günümüze Alman Resim
Sanatı Konferansı (Prof. Thomas
Grochowiak)
1945 Yılından Günümüze Alman Heykel
Sanatı (Prof. Dr. Friedhelm Lach)
Kathe Kollwitz’in (1867 – 1945) Grafik,
Çizim ve Plastik Sanat Çalışmaları

18.04.1990 – 20.04.1990

Ernst Barlach (1870 – 1938) Tanıtım
Konferansı (Prof. Dr. Wilfried Buch)

03.12.1990

Ernst Barlach Sergisi (72 Orijinal Grafik
Çalışması

04.12.1990 – 14.12.1990

18.04.1990
19.04.1990 – 20.04.1990
19.04.1990;

10.04.1990
30.10.1990 – 12.11.1990

*Kaynak: Alman Kültür Merkezi Arşivi (Sergi Davetiyeleri ve Etkinlik Programları)
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EK 4. TURKUVAZ SANAT GALERİSİ SERGİ PROGRAMLARI
TURKUVAZ SANAT GALERİSİ SERGİ PROGRAMLARI
Abdullah Meriçadalı (1993);
Akın Yıldırım (1992);
Ahmet Kuseyrioğlu (1985);
Alaattin Türkben (1987);
Ali Candaş (1983 ve 1985);
Ali Demir (1991, 1993 ve 1995);
Alp Bartu (1987, 1990, 1992 ve 1995);
Armin Birkel (1986);
Asım Yücesoy (1988);
Aysel Çırpanlı (1984);
Aysu Koçak (1986);
Ayşe Özel (1986);
Ayşen Yıldırım (1996 ve 1998);
Batima Zaurbekova (1998);
Bayram Gümüş (1986, 1989 ve 1992);
Bele Bachem (1982, 1985 ve 1989);
Bengi (1992 ve 1994);
Birol Türker (1990, 1992, 1994 ve 1997);
Birsel Bosut Gürbüz (1988, 1993 ve 1994);
Bodil Andersen Örs (1996);
Burak Özgen (1984 ve 1986);
Burcu Ertem (2000);
Burhan Yıldırım (1987, 1990, 1993, 1995 ve 1998);
Bülent Burgaç (1997);
Bülent Çetinor (1988);
Cemil Altaylı (1990);
Cemil Toygar (1989, 1990, 1991, 1992, 1995 ve 1996);
Cuma Ocaklı (1984);
Devrim Erbil (1982);
Emir Sarıer (1993);
Engin Aksoley (1991);
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Engin Türker (1987);
Enis Aktaş (1994);
Erkan Özdilek (1985);
Erol Bulut (1985);
Erol Deneç (1982);
Ertuğrul Gökçeoğlu (1989);
Esat Tekand (1985);
Fahri Sümer (1984);
Fatma Gülnar (1998);
Ferruh Ertürk (1989 ve 1992);
Feyha Kısakürek (1989);
Filiz Onat (1984, 1991 ve 1992);
Gencay Kasapçı (1992);
Gül Derman (1981);
Gülay Sevsevil (1983);
Gülçin Anıl (1993);
Güler Çağırgan (1991);
Güler Haşimoğlu (1984);
Güler Özer (1988);
Gülseren Montgomery (1983);
Gülsün Karamustafa (1981 ve 1982);
Gülümser Atılgan (1987 ve 1990);
Güner Ener (1983);
Güneş Kocabay (1987);
Habib Gerez (1983);
Hakan Esmer (1998);
Hale Sontaş (1981, 1982 ve 1985);
Hamit Görele (1982);
Hasan Rastgeldi (1996);
Hayrettin Okay (1989, 1993 ve 1997);
Hayrettin Sönmez (1991);
Hayri Arı (1983);
Hüseyin Bilgin (1984 ve 1985);
Hüseyin Sartaş (1991 ve 1992);
İbrahim Alptekin (1989);
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İbrahim Çiftçioğlu (1985 ve 1986);
İbrahim Öres (1996);
İsmail Acar (1995, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 ve 2000);
İsmet Birsel (1981);
İsmet Çavuşoğlu (1990);
Jak İhmalyan (1983);
Kası Koçak (1987);
Kayıhan Keskinok (1994 ve 1999);
Leyla Onat (1986);
Mahmut Bozkurt (1999);
Mehmet Arpacık (1989);
Mehmet Başbuğ (1984);
Mehmet A. Meriç (1987);
Mehmet Özer (1996);
Mehmet Özet (1984);
Merih Sezen (1988);
Merter Avcıoğlu (1997);
Mustafa Özel (1987);
Muzaffer Akyol (1981);
Naci Doğan (2000);
Nazan Sönmez (1982);
Necdet Çatak (1994);
Necmiye Gönenli (1982);
Nebin İşlek (1983);
Nihat Darcan (1985);
Niyazi Toptoprak (1983);
Noyan Turunç (1985);
Nuran Keskin (1987, 1989, 1994 ve 1995);
Nurten Sözeri (1999);
Nusret Orçan (1988 ve 1989);
Oktay Aksoy (1987 ve 1994);
Oktay Anılanmert (1985);
Oktay Kutluğ (1983);
Orhan Benli (1987);
Osman Yazıcı (1986);
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Özcan Uzkur (1988 ve 1992);
Rasim Konyar (1998 ve 1999);
Rasin (1984);
Remzi İren (1986);
Remzi Töremen (1989);
Rengin Saltık (1997 ve 1999);
Rosina Wachtmeister (1983);
Sabahattin Tuncer (1999);
Sabiha Erengönül (1981 ve 1982);
Sabri Akça (1982);
Saim Onan (1988);
Salih Zeki Yazanlar (1988 ve 1995);
Sanin’ler (1987);
Sedat Tosun (1999 ve 1999);
Selçuk Mülayim (1985);
Selva Suman (1999);
Serap Demirağ (1986);
Sevil Gürler Soyer (1983);
Solange İlker (1996);
Suna Özkalan (1992);
Şevket Akbulut (1990);
Tarık Carım (1991);
Tayfur Sanlıman (1989, 1992, 1993, 1995, 1997 ve 1998);
Timur Çelik (1985);
Toygun Orbay (1998 ve 2000);
Tuna Gün (1993);
Tunç Tanışık (1996);
Tülay Öktem (2000);
Tülin Onat (1981);
Türkan S. Rador (1982);
Türkkaya Ataöv (1998);
Uğural Gafuroğlu (1993);
Ünal Cimit (1982);
Ünsal Toker (1984 ve 1988);
Vefa Efendizade (1996);
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Veli Sapaz (1990, 1995 ve 1996);
Vural Yıldırım (1985 ve 1993);
Vural Yurdakul (1982);
Yakut Ayverdi (1999);
Yıldız Alacakaptan (1983);
Yusuf Katipoğlu (1982, 1983 ve 1986);
Yusuf Toprak (1984);
Yüksel Diyaroğlu (1997) ve
Zeynep Sarıoğlu (1992).
*Kaynak: Tegin, 2001, s.89-91.

SÖYEŞİLERE SÜREKLİ
KATILANLAR
Neriman Samurçay
Jale Erzen
Esin Dal
Bediz Koz
Azmi Koz,
Önder Şenyapılı,
İbrahim Demirel,
Şahin Yenişehirlioğlu
Mahmut T. Öngören
İlhan Tekeli
Erhan Karaesmen
Yalçın Küçük
Doğu Ergil
Kaya Özsezgin

*Kaynak: Tegin, 2001, s.89, 92.

SÖYLEŞİLERE ARALIKLARLA
KATILANLAR
Güner Ener
Mürşide İçmeli
Zeynep Yasa
Nilgün Nakipoğlu
Ayça Dalokay
Vedat Dalokay
Adnan Binyazar
Ahmet Say
Suat N. Baydur
Mustafa Ekmekçi
Zafer Gençaydın
İlber Ortaylı
Emre Kongar
Nahit Duru
Ertuğrul Özkök
Tahsin Saraç
Kayıhan Keskinok
Sina Akşin
Cahit Külebi
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EK 5. GALERİ SANAT-YAPIM 1983-1990 YILLARI SERGİ
PROGRAMLARI VE YAYINLARI
SERGİ/SANATÇI ADI

TARİHİ

Nüzhet Kutluğ Resim Sergisi
Levent Resul Tabak Resimler Sergisi
İsmail Altınok Resim Sergisi
Filiz Otyam Resim Sergisi
Fikret Otyam Resim Sergisi
Veysel Günay Resim Sergisi
Haydar Durmuş Resim Sergisi
Hikmet Duruer Resim Sergisi
Onur Kumbaracıbaşı Resim Sergisi
Kadri Özayten Resim Sergisi
Leyla Onat Resim Sergisi
Mustafa Aslıer Resim Sergisi
Bekir Sami Çimen Resim Sergisi
Cahit Güraydın Resim Sergisi
Nihat Darcan Resim Sergisi
Belkıs Öngören Resim Sergisi
Zühtü Müridoğlu Resim Sergisi
Mehmet Özer Resim Sergisi
Ekrem Kahraman Resim Sergisi
Emin Erdoğdu Resim Sergisi
H.Hüseyin Arıaslan Resim Resim Sergisi
Neslihan Mehmet Cömert Resim Sergisi
Mürşide İçmeli
Nevzat Akoral Resim Sergisi
Sevim İbrahim Ayral Resim Sergisi
Mustafa Akgün Resim Sergisi
Zafer Gençaydın Resim Sergisi
Zehra Say Resim Sergisi
Ara Güler Resim Sergisi
Tunç Tanışık Resim Sergisi
Atölye Öğrencileri Resim Sergisi
Naile Akıncı Resim Sergisi
Kayıhan Keskinok Resim Sergisi
Sevim Sarıtabak Resim Sergisi
Mustafa Ayaz Resim Sergisi
Vedat Can Resim Sergisi
Karma Takı Bakır Gümüş Sergisi
Adnan Turani Resim Sergisi
İrem Acaroğlu Resim Sergisi
Vecdi Candemir Resim Sergisi
Yusuf Toprak Resim Sergisi
Yaşar Yeniceli Resim Sergisi
Mehmet Aydoğdu Resim Sergisi
Nihat Kahraman Resim Sergisi
Özgün Yastık Sergisi
Gümüş Takı Sergisi
Salih Avar Resim Sergisi
Ekrem Kahraman Resim Sergisi
Mustafa Akgün Resim Sergisi

15-27 Ocak 1983
31 Ekim-08 Kasım 1983
14-28 Kasım 1983
05-18 Aralık 1983
05-18 Aralık 1983
19 Aralık 1983-01 Ocak 1984
02-15 Ocak 1984
15-30 Ocak 1984
02-25 Şubat 1984
27 Şubat-11 Mart 1984
12-25 Mart 1984
26 Mart-08 Nisan 1984
09-22 Nisan 1984
23 Nisan-06 Mayıs 1984
08-28 Mayıs 1984
04-17 Haziran 1984
15-28 Ekim 1984
15-25 Kasım 1984
26 Kasım-09 Aralık 1984
26 Kasım-09 Aralık 1984
10-23 Aralık 1984
26 Aralık 1984-06 Ocak 1985
07-20 Ocak 1985
21 Ocak – 03 Şubat 1985
04 – 17 Şubat 1985
18 Şubat – 03 Mart 1985
01 – 14 Nisan 1985
15 – 28 Nisan 1985
29 Nisan – 12 Mayıs 1985
27 Mayıs – 09 Haziran 1985
10 – 23 Haziran 1985
07 – 19 Ekim 1985
21 Ekim – 02 Kasım 1985
04 – 16 Kasım 1985
18 Kasım – 08 Aralık 1985
09 – 29 Aralık 1985
30 Aralık 1985 – 11 Ocak 1986
06 – 25 Ocak 1986
13 – 25 Ocak 1986
27 Ocak – 15 Şubat 1986
17 Şubat – 03 Mart 1986
10 – 29 Mart 1986
03 – 23 Kasım 1986
24 Kasım – 18 Aralık 1986
05 – 25 Ocak 1987
26 Ocak – 15 Şubat 1987
16 Şubat – 08 Mart 1987
09 – 22 Mart 1987
30 Mart – 12 Nisan 1987
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Cihat Özgemen Resim Sergisi
Mustafa Ayaz Resim Sergisi
Nevzat Akoral Resim Sergisi
Mustafa Aslıer Resim Sergisi
Meziyet Kurgan Resim Sergisi
Nusret Orçan Resim Sergisi
İsmail Yıldırım Resim Sergisi
D.Salih Turan Resim Sergisi
Lütfü Cülcüloğlu Resim Sergisi
Nevzat Akoral Resim Sergisi
Betül Yenen Giysi-Özgün Sergi
Can Aşkun Resim Sergisi
Gülgün Türel Resim Sergisi
Gündem İlkorur Takı Sergisi
Fadime Baltacıoğlu Resim Sergisi
İbrahim Demirel Koleksiyon Sergisi (M.Ayaz)
Hayrettin Tipi Resim Sergisi
Cem Çetin Resim Sergisi
Cemal Güvenç Resim Sergisi
İbrahim Çitçioğlu Resim Sergisi
Nail Payza Resim Sergisi
Kayıhan Keskinok Atölyesi Çocuk Grubu Sergisi
Yüksel Tansel Resim Sergisi
Muzaffer İlhan Erdost Resim Sergisi
Telos Cam Sergisi
Erdal Aygenç Resim Sergisi
Muharrem Pire Resim Sergisi
Ömer Kaleşi Resim Sergisi
Zafer Gençaydın Resim Sergisi
Gülgün Türel Resim Sergisi
Abdullah Kasapçı Takı Sergisi
Kayıhan Keskinok Resim Sergisi
İbrahim Demirel Fotoğraf Sergisi
Uğural Gafuroğlu Resim Sergisi

20 Nisan – 03 Mayıs 1987
04 – 17 Mayıs 1987
18 – 31 Mayıs 1987
19 Eylül – 06 Ekim 1987
09 – 29 Kasım 1987
30 Kasım – 20 Aralık 1987
11 – 31 Ocak 1988
05 – 25 Şubat 1988
04 – 24 Nisan 1988
25 Nisan – 15 Mayıs 1988
17 Ekim – 05 Kasım 1988
07 – 27 Kasım 1988
28 Kasım – 19 Aralık 1988
15 – 30 Aralık 1988
19 Aralık 1988 – 09 Ocak 1989
16 – 29 Ocak 1989
06 – 19 Şubat 1989
20 Şubat – 12 Mart 1989
13 Mart – 02 Nisan 1989
03 – 23 Nisan 1989
24 Nisan – 14 Mayıs 1989
09 – 30 Haziran 1989
16 Ekim – 05 Kasım 1989
07 – 26 Kasım 1989
25 Aralık 1989
27 Kasım – 17 Aralık 1989
18 Aralık 1989 – 07 Ocak 1990
17 Ocak – 17 Şubat 1990
19 Şubat – 18 Mart 1990
26 Mart – 15 Nisan 1990
02 – 29 Nisan 1990
23 Kasım – 05 Aralık 1990
23 Kasım – 05 Aralık 1990
06 – 23 Aralık 1990

*Kaynak: Şenyapılı,Ö. 2012, s. 13, 17, 23, 27, 32, 35, 40, 44

GALERİ SANAT YAPIM YAYINLARI
Fikret Otyam Fotoğraf Albümü (1978)
İbrahim Demirel – Yaşam Kavgası (1979)
İbrahim Demirel – Fotoğraf Ders Kitabı (1980)
Kâinat Barkan – Pajonk – Sanatçı Kataloğu (1986)
Ekrem Kahraman Resim Albümü (1987)
Tahsin Saraç – Çıplak Kayada Çimlenmek (1989)
Önder Şenyapılı – Benim Sanatçılarım (1989)
Zahit Büyükişleyen – Türk Resminde Ankaralı Sanatçılar (1991)
İsmet Birsel – Belleğimdeki Tablolar (1991)
Daver Darende – İstanbul Üzerine Çeşitlemeler (1994)
İbrahim Demirel – Portfolyo – I (1995)
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İbrahim Demirel – Portfolyo – II (1995)
İbrahim Demirel – Portfolyo – III (1995)
İbrahim Demirel – Portfolyo – IV (1995)
Önder Şenyapılı – Görsel Sanatlar ve İletişim (1996)
Molla Demirel – Sevgi’nin Düşü (1996)
Molla Demirel – Öfke ve Kan (1996)
Molla Demirel – Barış Ağıtı (1996)
Molla Demirel – Kiraz Dalı ve Acılarım (1996)
İlknur Gökalp – Adını Koyamadım (1997)
Önder Şenyapılı – Benim Sanatçılarım – 2 (1998)
Osman Erk – Doğrudan Dolaylı Fotoğraf Albümü (2002)
Osman Erk – Olağan Biçimler Fotoğraf Albümü (2002)
Kayıhan Keskinok – Sanat Eğitimi (2002)
Hamza İnanç – Son Kervancının Oğlu – Belgesel (2005)
İsmet Birsel – Resim Albümüm (2006)
İbrahim Demirel – Kurban Fotoğraf Albümü (2006)
İbrahim Demirel – Islak Aynadan Fotoğraf Albümü (2007)
İbrahim Demirel – Doku ve Ritim Fotoğraf Albümü (2008)
Ankare Fotoğraf Grubu – Torak Fotoğraf Albümü (2008)
İbrahim Demirel – 40. Yıl Fotoğraf Albümü (2008)
İbrahim Demirel – Tek Ağaçlar Fotoğraf Albümü (2008)
İbrahim Demirel – Anadolu’yum Ben Fotoğraf Albümü (2008)
İbrahim Demirel – Toprak Ana Fotoğraf Albümü (2008)
İbrahim Demirel – Anadolu’dan Canlar Pazarı Fotoğraf Albümü (2008)
Kayıhan Keskinok – Kuvayi Milliye Resim Albümü (2009)
İbrahim Demirel Kınık Fotoğraf Albümü, 2010
İbrahim Demirel – Pencereler Fotoğraf Albümü (2010)
İbrahim Demirel – Yemen Fotoğraf Albümü (2010)
Daver Darende – Denemeler (2010)
Kayıhan Keskinok – Sanat Tarihi Kitabı (2010)
Önder Şenyapılı – 1980’lerden Bugüne İbrahim Demirel (2011)
Önder Şenyapılı – İbrahim Demirel’in Duvarları (2012)
Önder Şenyapılı – 1 Yüz 300 Yorum Portre (2012)
Önder Şenyapılı – Sanat Yapımlı 30 Yıl (2012)
Murat Aslan – Bitti Her Şey (2013)

*Kaynak: Galeri Sanat Yapım Erişim: 15 Kasım 2019
http://www.galerisanatyapim.com/galeri_sanatyapim/web/Yayinlar.htm
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EK 6. Mİ-GE SANAT GALERİSİ 1982-1990 ETKİNLİK VE SERGİ
PROGRAMLARI
SERGİ/SANATÇI ADI

TARİHİ

Karma Sergi (Aliye Berger, Naci
Kalmukoğlu, Hoca Ali Rıza, İhap Hulusi
Görey, Hikmet Onat, Arif Kaptan ve Abidin
Dino)
Karma Sergi (İbrahim Çallı, Abidin Dino,
Aliye Berger, Turan Erol, Eren Eyüboğlu,
Füreyya, Fahrünnisa Zeid, Gencay Kasapçı,
Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat ve Duran
Karaca)
Osman Asaf Sergisi
Şefik Bursalı Sergisi
Cumalı Koleksiyonu (Şefik Bursalı, Ali Avni
Çelebi, İlhami Demirci, Cevat Dereli, Hamit
Görele, Zeki Kocamemi, İbrahim Safi ve
Eşref Üren)
Cemal Tollu Sergisi
Mevlana Üzerine Söyleşi
Şahin Kaygun Sergisi
Gencay Kasapçı Sergisi
Ferit Turan Takı Sergisi
Eşref Üren Sergisi
Duran Karaca Sergisi
Bir Psikiyatri Kliniğinden
Burhan Uygur Sergisi

20 Aralık 1982

Dünden Bugüne Karma Sergi
Habib Aydoğdu Sergisi
Ruhi Arel Sergisi
Fahrettin Baykal Sergisi
Dilek Zadil Sergisi
Turgut Uzun Ömeroğlu Sergisi
Mi – Ge ve Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Geliştirme Derneği Ortak
Çalışması
Işıl Özışık Sergisi
Dünden Bugüne Karma Resim Sergisi
(Mehmet Ali Laga, Nazmi Ziya, Bedri Rahmi
Eyüboğlu, Turgut Zaim ve Hikmet Onat
Habib Aydoğdu Sergisi
Ruhi Arel Sergisi
Fahrettin Baykal Sergisi
Dilek Zadil Sergisi
Turgut Uzunömeroğlu Sergisi
Turgut Uzunömeroğlu Sergisi

03 Aralık 1984
21 Aralık 1984
21 Ocak 1985
12 Şubat 1985
15 Mart 1985
10 Nisan 1985
17 Nisan 1985

17 Şubat 1983

28 Mart 1983
02 Mayıs 1983
03 Kasım 1983

05 Aralık 1983
Mevlana Üzerine Söyleşi
17 Ocak 1984
15 Şubat 1984
10 Nisan 1984
16 Mart 1984
17 Nisan 1984
15 Haziran 1984
01 Kasım 1984

29 Nisan 1985
03 – 09 Aralık 1984
21 Aralık 1984
21 Ocak 1985
12 Şubat 1985
15 Mart 1985
10 Nisan 1985
10 Nisan 1985
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Mi – Ge ve Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Derneği Ortak Çalışma
(Konuşmacılar: Özdemir Altan, Turan Erol,
Kaya Özsezgin, Adnan Turani, Mustafa
Aslıer, Hüseyin Bilgin, Jale Erzen, Âdem
Genç, Mürşide İçmeli, Cevdet Bilgin, Zühtü
Müridoğlu, Remzi Savaş Beril Anılanmert,
Ömür Bakırel, Hamiye Çolakoğlu, Attila
Galatalı ve Cengiz Bektaş)
Işıl Özışık Sergisi
Ataövler Koleksiyonu
Arslan Gündaş Sergisi
Cuma Ocaklı Sergisi
Vahap Demirbaş Sergisi
Fikri Cantürk Sergisi
Mi – Ge Gençler ve Çağdaş Resim Sanatı
Yarışma ve Panel (Konu: Sevgi ve Dostluk)
Nuri Abaç Sergisi
Burhan Uygur Sergisi
Daver Darende Sergisi
Highlights – 1 Londra Sergisi
Berna Türemen Sergisi
Nejad Devrim Sergisi
Karma Sergi
İbrahim Demirel Fotoğraf Sergisi
Hollanda Sergisi
Ömer Kaleşi Sergisi
Beyza Gönensay Sergisi
Müfit Çelik Sergisi
Jale Yasan Sergisi
Brocante (Eskiler Pazarı)
Nazlı İrtemçelik – Rafet Arsel Sergisi
Antoni – Jolanta Zydron Sergisi
F. Henriquez Konseri
Fahrettin Baykal Sergisi
Berna Türemen Sergisi
Washington Sergisi – Highlights - III
Oktay Anılanmert Sergisi
Eskiler Pazarı Sergisi
Çocuk Resimleri Sergisi
Sanat Şenliği
İsmet Birsel Sergisi
Vahap Demirbaş Sergisi
* Kaynak: Giray, 2005,108-218

17 Nisan 1985

29 Nisan 1985
08 Kasım 1985
14 Ocak 1986
07 Şubat 1986
10 Mart 1986
24 Mart 1986
04 Haziran 1986
01 Mart 1987
10 Nisan 1987
03 Kasım 1987
26 Kasım 1987
09 Aralık 1987
11 Ocak 1988
18 Şubat 1988
17 Mart 1988
04 Haziran 1988
15 Aralık 1988
13 Ocak 1989
17 Şubat 1989
14 Mart 1989
31 Mart 1989
07 Nisan 1989
Antoni – Jolanta Zydron Sergisi
F. Henriquez Konseri
08 Aralık 1989
18 Ocak 1990
01 Şubat 1990
Oktay Anılanmert Sergisi
31 Mart 1990
14 Nisan 1990
14 Mayıs 1990
22 Kasım1990
17 Aralık 1990
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EK 7. GALERİ Z 1983-1990 YILLARI SERGİ PROGRAMLARI
SERGİ/SANATÇI ADI
Nevzat Akoral, Mustafa Ayaz, Habip Aydoğdu,
Söbütay Özer, Hasan Pekmezci, Vedat Can ve
Sabri Akça Karma Resim Sergisi
Cemal Güvenç Suluboya Resim Sergisi
Ahmet Celalettin Uzmen Retrospektif Resim
Sergisi
Mehmet Boztaş Resim Sergisi
Vedat Can Resim Sergisi
İhsan Çakıcı Resim Sergisi
Ahmet Müderrisoğlu Resim Sergisi
Muzaffer Akyol Resim Sergisi
Grup Ankara Resim Sergisi
Hüseyin Macar Resim Sergisi
Fahri Sümer Resim Sergisi
Sabri Akça Resim Sergisi
Fahrettin Baykal Resim Sergisi
Gönül Akın Resim Sergisi
Oya Kınıklı – Ünsal Kınıklı Resim Sergisi
Sabri Akça Resim Sergisi
Hikmet Öz resim Sergisi
Ramis Aydın Resim Sergisi
Ali Rıza Kırkan Resim Sergisi
Yılmaz Sülükçü Suluboya Resim Sergisi

TARİH
03 Haziran 1983

Mustafa Rüçhan Batik Sergisi
Ali Haydar Pektaş Resim Sergisi
Ramuş İpek Resim Sergisi
Vedat Tanca Resim Sergisi
Uğural Gafuroğlu Naif Resim Sergisi
Josette Mahuzier Resim Sergisi (Ankara Fransız
Kültür Merkezi İşbirliği İle)

13 Mart – 01 Nisan 1987
24 Nisan – 13 Mayıs 1987
06 – 25 Kasım 1987
29 Ocak – 17 Şubat 1988
12 – 30 Mart 1988
01 – 20 Nisan 1988;

Halis Üstündağ Resim Sergisi
Susanne Trinka Resim Sergisi
Ramuş İpek Resim Sergisi
İsmet Keten Osmanlı Padişah Tuğraları Sergisi
Vahap Demirbaş Resim Sergisi
Münip Özben Resim Sergisi
Mustafa Yıldıran Resim Sergisi
Nalan Afet Kuşlu Hat Sanatından Örnekler Sergisi

22 Nisan – 11 Mayıs 1988
03 – 22 Haziran 1988
21 Ekim – 09 Kasım 1988
11 Kasım – 07 Aralık 1988
09 Aralık 1988 – 04 Ocak 1989
06 Ocak – 25 Ocak 1989
27 Ocak – 15 Şubat 1989
17 Şubat – 08 Mart 1989

Gülseren Sönmez Resim Sergisi
Safranbolu Evleri Resim Sergisi
Hikmet Öz Resim Sergisi
Orhan Akkaplan Resim Sergisi
Kamuran Baban Eski Ankara Evleri Suluboya
Resim Sergisi
Turgut Akan Resim Sergisi

21 Nisan – 10 Mayıs 1989
26 Ekim – 14 Kasım 1990
04 – 24 Mayıs 1990
05 – 24 Ekim 1990
16 Kasım – 05 Aralık 1990

26 Ekim – 16 Kasım 1983
18 Kasım – 10 Aralık 1983
06 – 25 Ocak 1984
14 Aralık 1983 – 04 Ocak 1984
27 Ocak 1984 – 15 Şubat 1984
31 Ocak – 19 Şubat 1986
08 Mart 1984 – 02 Nisan 1984
30 Mayıs – 25 Haziran 1984
15 Mart 1985 – 15 Nisan 1985
08 – 27 Kasım 1985
29 Kasım 1985 – 18 Aralık 1985
10 - 27 Ocak 1986
14 Mart – 02 Nisan 1986
07 Kasım – 26 Kasım 1986
28 Kasım – 17 Aralık 1986
29 Kasım – 13 Aralık 1984
19 Aralık 1986 – 07 Ocak 1987
09 – 28 Ocak 1987
20 Şubat – 11 Mart 1987

22 Şubat – 13 Mart 1991

*Kaynak: F.Bölükbaşı Tuna’nın kişisel arşivinden.
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EK 8. GALERİ NEV 1984-1990 YILLARI SERGİ PROGRAMLARI
SERGİ/SANATÇI ADI
Abidin Dino Sergisi
Selçuk Demirel Sergisi
Uğur Kangal Sergisi
Beyza Gönensay Sergisi
Tiraje Dikmen Sergisi
Bekir Sami Çimen Sergisi
Elif Naci Sergisi
Picasso – Bonnard – Dali Sergisi
50. Sanat Yılında Selim Turan Sergisi
Ömer Uluç Sergisi
Arif Dino Sergisi
16. – 19. Yüzyıl Türkiye Gravürleri
Sergisi
Gaelle Pelachaud
Ersin Anibal İlercil Sergisi
Koray Ariş Sergisi
Cengiz Kabaoğlu Sergisi
Abidin Dino Sergisi
Özgün Baskı Sergisi
Kemal Bastuji Sergisi
Mehmet Güleryüz Sergisi
Ali Atmaca Sergisi
İlhan Berk Sergisi
Malangatana – Chissano Sergisi
Muhsin Kut Sergisi
Zafer Gençaydın Sergisi
Selim Turan – Mithat Şen – Nazlı
Damlacı Sergisi
Selçuk Demirel Sergisi
Erol Akyavaş Sergisi
Burhan Doğançay Sergisi
Odet Saban Sergisi
Çağdaş Kanada Resimleri Sergisi
Alev Ebuzziya Sergisi
Levent Akaylı Sergisi
Mehmet Güleryüz Sergisi
Mengü Ertel Sergisi
Gencay Kasapçı Sergisi
Abidin Dino Sergisi
Hakkı Anlı Sergisi
Mithat Şen Sergisi
Koray Ariş Sergisi
Behçet Safa Sergisi

TARİHİ
02 – 31 Mayıs 1984
05 Ekim – 03 Kasım 1984
09 Kasım – 01 Aralık 1984
04 Aralık – 05 Ocak 1985
01 – 30 Mary 1985
02 – 20 Nisan 1985
02 – 20 Nisan 1985
31 Mayıs – 21 Haziran 1985
11 Ekim – 04 Kasım 1985
08 – 25 Kasım 1985
20 Aralık 1985 – 13 Ocak 1986
24 Ocak 1986 – 10 Şubat 1986
10 Şubat 1986 – 03 Mart 1986
07 – 24 Mart 1986
28 Mart – 14 Nisan 1986
18 Nisan – 05 Mayıs 1986
09 Mayıs – 02 Haziran 1986
20 Haziran 1986
26 Eylül – 20 Ekim 1986
24 Ekim – 17 Kasım 1986
21 Kasım – 15 Aralık 1986
19 Aralık – 12 Ocak 1987
16 Ocak – 09 Şubat 1987
13 Şubat – 09 Mart 1987
13 Mart – 09 Nisan 1987
13 Mart – 09 Nisan 1987
12 – 20 Mayıs 1987
22 Mayıs – 13 Haziran 1987
09 – 27 Ekim 1987
30 Ekim – 17 Kasım 1987
20 Kasım – 10 Aralık 1987
18 Aralık – 12 Ocak 1988
15 Ocak – 09 Şubat 1988
12 Şubat – 08 Mart 1988
11 Mart – 05 Nisan 1988
08 – 26 Nisan 1988
29 Nisan – 16 Mayıs 1988
21 Ekim – 08 Kasım 1988
12 – 29 Kasım 1988
02 – 21 Aralık 1988
23 Aralık – 10 Ocak 1989
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Jale Erzen Sergisi
Utku Varlık Sergisi
Bekir Sami Çimen Sergisi
Fatma Tülin Öztürk Sergisi
Roman Cieslewicz Sergisi
İpek Aksüğür Duben Sergisi
Ergin İnan Sergisi
Birol Kutadgu Sergisi
İlhan Koman Sergisi
Nazlı Damlacı Sergisi
Devlet Resim Heykel Müzesi’nde
Mehmet Güleryüz Sergisi
Cengiz Kabaoğlu Sergisi
Seyhun Topuz Sergisi
Kemal Önsoy Sergisi
Abidin Dino Sergisi
Selçuk Demirel Sergisi
Tuba İnal Sergisi
Mümtaz Çelik Sergisi
Serdar Arat Sergisi
Koray Ariş Sergisi
Alaettin Aksoy – Erol Akyavaş – Bedri
Rahmi Eyüboğlu – Mehmet Güleryüz –
Erol İnan – Fikret Mualla – Kemal Önsoy
– Komet – Behçet Safa – Ömer Uluç
Sergisi
*Kaynak: Artun,A., Mayıs 2007, s.6-7

20 Ocak – 14 Şubat 1989
17 Şubat – 14 Mart 1989
24 Mart – 11 Nisan 1989
14 Nisan – 09 Mayıs 1989
12 Mayıs – 05 Haziran 1989
06 Ekim – 07 Kasım 1989
06 Ekim – 07 Kasım 1989
09 Kasım – 06 Aralık 1989
17 Ocak – 07 Şubat 1990
09 – 28 Şubat 1990
14 – 28 Şubat 1990
02 Mart – 04 Nisan 1990
06 – 25 Nisan 1990
16 Mayıs – 08 Haziran 1990
05 – 31 Ekim 1990
02 – 21 Kasım 1990
23 Kasım – 12 Aralık 1990
14 Aralık 1990 – 16 Ocak 1991
18 Ocak 1991 – 13 Şubat 1991
15 Şubat 1991 – 06 Mart 1991
22 Mart 1991 – 18 Nisan 1991
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EK 9. SİYAH BEYAZ SANAT GALERİSİ 1994-1990 YILLARI
SERGİ PROGRAMLARI
SERGİ/SANATÇI ADI

TARİHİ

Bihrat Mavitan Sergisi
Abidin Elderoğlu Sergisi
Habib Gerez Sergisi
Müfit Çelik Sergisi
Nedim Günsur & Kay H. Nebel Sergisi
Gülsün Karamustafa Sergisi

04.02.1984 – 24.02.1984
02.03.1984 – 20.03.1984
06.04.1984 – 27.04.1984
04.05.1984 – 24.05.1984
01.06.1984 – 23.06.1984
09.11.1984 – 28.11.1984

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma
Derneği (DMEDD) Özel Sergisi
Süleyman Velioğlu ve Tangül & Tamer
Akakıncı Sergisi
Necdet Kalay Sergisi
Barış Eren Sergisi
Sisi Christensen Sergisi
Mithat Şen Sergisi
Necdet Kalay Sergisi
Halının Dili Sergisi
Mehmet Nazım Sergisi
Hakkı Anlı Sergisi
Mine Ülke Sergisi
Faruk Cimok Sergisi
Sıtkı Kösemen Sergisi
İbrahim Safi Sergisi
Barış Eren Sergisi
Yasemin Şenel Sergisi
Mübeccel Siber Sergisi
Yılmaz Aysan Sergisi
Cent Alantar Sergisi
Mehmet İleri Sergisi
Birsen Selahi Sergisi
Emin Naci Akkuyu Sergisi
Bihrat Mavitan Sergisi
Matthias Müller – Christiane Meyer
Sergisi
Gören Bulut Sergisi
Feyza Kurtuluş Sergisi
Johannes Von Saurma Sergisi
Cemil Eren Sergisi
Sinan Bıçakçıoğlu Sergisi
İstasyon Sanatevi Sergisi
Yılmaz Aysan Sergisi

30.11.1984 – 12.12.1984
08.03.1985 – 27.03.1985
05.04.1985 – 24.04.1985
26.04.1985 – 15.05.1985
04.10.1985 – 16.10.1985
18.10.1985 – 06.11.1985
08.11.1985 – 27.11.1985
29.11.1985 – 12.12.1985
29.12.1985 – 31.12.1985
03.01.1986 – 22.01.1986
24.01.1986 – 13.02.1986
14.02.1986 – 05.03.1986
07.03.1986 – 26.03.1986
28.03.1986 – 09.04.1986
11.04.1986 – 30.04.1986
02.05.1986 – 15.05.1986
16.05.1986 – 03.06.1986
04.05.1986 – 26.06.1986
03.10.1986 – 28.10.1986
31.10.1986 – 25.11.1986
27.11.1986 – 10.12.1986
12.12.1986 – 25.12.1986
26.12.1986 – 09.01.1987
10.01.1987 – 28.01.1987
30.01.1987 – 18.02.1987
20.02.1987 – 05.03.1987
06.03.1987 – 20.03.1987
26.03.1987 – 14.04.1987
17.04.1987 – 12.05.1987
15.05.1987 – 03.06.1987
05.06.1987 – 25.06.1987
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Hüseyin Ertunç Sergisi
Ersin Anibal İlercil Sergisi
Yıldız Alacakaptan Sergisi
Honour Haiart Sergisi
Bihrat – Alev – Vedat Mavitan Sergisi
Nilhan Saygın Sergisi
Fahrettin Tolun Sergisi
Lütfü Günay Sergisi
Yüksel Tamtekin Sergisi
Ali Demir Sergisi
Öğün Bakır Sergisi
Rahmi Aksungur Sergisi
Nazmi Yılmaz Sergisi
Raptiye Sanatevi Sergisi
Tuna Çiner Sergisi
Daver Darende Sergisi
Yılmaz Aysan Sergisi
Ahmet Müderrisoğlu Sergisi
Mehmet İleri Sergisi
Burhan Uyur Sergisi
5. Yıl Sergisi
Necmettin Özlü Sergisi
Necmetin Özlü Sergisi
Gül Derman Sergisi
Alev Mavitan Sergisi
Selahattin Soyer Sergisi
Ali Kotan Sergisi
Selim Turan Sergisi
Hüseyin Ertunç Sergisi
Ahmet Müderrisoğlu Sergisi
Mehmet Nazım Sergisi
Bihrat Mavitan Sergisi
Esat Tekand Sergisi
Umur Türker Sergisi
Figen Aydıntaşbaş Sergisi
Yusuf Katipoğlu Sergisi
Sıtkı Kösemen – Mehmet Mutaf – Nevzat
Sayın Sergisi
Serpil Akyıl Sergisi
Ron Knepper Sergisi
Gelecek Türk Resminden Bir Kesit
Sergisi
*Altuğ, E., 2014, s. 157, 159, 161, 163, 165

02.09.1987 – 21.10.1987
23.10.1987 – 11.11.1987
13.11.1987 – 02.12.1987
04.12.1987 – 23.12.1987
24.12.1987 – 07.01.1988
08.01.1988 – 25.01.1988
26.01.1988 – 11.02.1988
12.02.1988 – 28.02.1988
02.03.1988 – 14.03.1988
15.03.1988 – 30.03.1988
01.04.1988 – 20.04.1988
22.04.1988 – 15.05.1988
24.05.1988 – 10.06.1988
10.06.1988 – 02.07.1988
30.10.1988 – 18.10.1988
21.10.1988 – 09.11.1988
11.11.1988 – 29.11.1988
02.12.1988 – 21.12.1988
22.12.1988 – 11.01.1988
14.01.1989 – 01.02.1989
03.02.1989 – 22.02.1989
24.02.1989 – 15.03.1989
17.03.1989 – 05.04.1989
17.03.1989 – 05.04.1989
07.04.1989 – 26.04.1989
28.04.1989 – 10.05.1989
11.05.1989 – 31.05.1989
29.09.1989 – 18.10.1989
20.10.1989 – 08.11.1989
10.11.1989 – 29.11.1989
01.12.1989 – 20.12.1989
01.12.1989 – 10.01.1990
22.01.1990 – 31.01.1990
02.02.1990 – 21.02.1990
23.02.1990 – 14.03.1990
16.03.1990 – 03.04.1990
05.04.1990 – 25.04.1990
01.05.1990 – 16.05.1990
18.05.1990 – 06.06.1990
08.06.1990 – 20.06.1990
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EK 10. GALERİ SELVİN’DE SERGİ AÇAN SANATÇILAR VE
GALERİ SELVİN YAYINLARI
GALERİ SELVİN YAYINLARI
Fahrettin Baykal (1987)
Habip Aydoğdu (1988)
Mail Art Projesi (1995)
Önder Şenyapılı (1995)
Habip Aydoğdu (1998)
Can Göknil (2000)
Mevlüt Akyıldız (Heykel) (2000)
Mevlüt Akıldız (Camaltı) (2000)
Firdevsi Feyzullah (2001)
Neşet Günal (Desen) (2001)
Bedri Rahmi Eyüboğlu (2004)
Berna Türemen (2004)
Nadide Akdeniz (2004)
Abidib Elderoğlu (2005)
Haşim Nur Gürel (2005)
Cemal Bingöl (2008)
Bihrat Mavitan (2009)
Malik Bulut (2009)
Neşet Günal (Desen) (2012)
Sanatartkunst Gazetesi (2008 – 2009 – 2010)
*Kaynak: Galeri Selvin, Erişim: 15 Şubat 2020, http://sanatmekanzaman.com/galeri-selvin/
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EK 11. KİŞİSEL GÖRÜŞME DEŞİFRELERİ
FATMA TUNA’YLA KİŞİSEL GÖRÜŞME SES KAYIT DEŞİFRESİ
3 TEMMUZ 2019
A.A.: Ayşegül Atmaca
F.T. : Fatma Bölükbaşı Tuna
A.A.: O zaman 1983'te Cinnah Caddesinde kuruldu sonrada Kırkpınar'a geçtiniz?
F. T: Sekiz sene sonra Kırkpınar'a geçtim yani.
A.A.: Cinnah Caddesi, hemen Ziraat Bankası'nın oradaydı. Yeriniz sonra Kırkpınar'da oldu, girer girmez
hemen soldaki ikinci binanın alt katıydı, sonra da buraya geldiniz Kale'ye geldiniz.
F.T.: Daha sonra yani 16 sene sonra Ankara Kalesi'ne geldik
A.A.: 22 senedir de buradasınız
F.T.: Tabi 97 de geldik buraya 97'den bu zamana da buradayız.
A.A.: Şimdi o zamanlarda orası Cinnah Caddesi büyük ihtimalle yabancıların…
F.T.: Tabii, ben en başından o zaman alayım ben işte eşim benim diplomatik görevdeydi. Ben kendim de
zaten uzun yıllar konsoloslukta Münih Baş Konsolosluğu'nda memur olarak çalıştım, orada tanıştık eşimle
falan sonra işte geldik Bursa'da evlendik, eşim askerliğini bitirdi Ankara'ya geldi, Ankara’da işte epeyce
bir kaldıktan sonra Amerika'ya gittik Amerika dönüşü benim emeklilik hakkım doğdu bugünkü kanunlarda
işte 39 yaşında bana 20 yıl çalışan emekli olur dediler, bende 21 yıl üzerinden emekli oldum, 81’de eşim
Bakanlıktan ayrılınca ben de böyle bir hani, ne yapsam ne etsem gibi bir şey yapıyordum daha önceden
tanıdığımız vasıta oldu arkadaşlar Cinnah Caddesi'ndeki hediyelik eşyaydı, o zaman hediyelik halı kilim
ve hediyelik eşya üzerineydi, o zaman mekan aynısını devam ettirdim ben de fakat hep böyle benim
yurtdışında kaldığım şeylerde Türkiye'nin çok iyi tanınmaması, beni çok üzüyordu. Mesela Amerika'da
birisi bana ayakkabımı sordu bu ayakkabıları nereden aldın çok güzel bir şey Türkiye'den dedim o da bana
Türkiye'de ayakkabı yapılıyor mu diye sordu, bunlar hep beni rahatsız etmiştir, Türkiye'nin tanınmaması
bilinmemesi, orası neresi denmesi bir şekilde Türkiye'nin tanıtımına yönelik sanat ve üzerine atılarak veya
işte bölge olarak çok çaba sarf ettim ben Türkiye'nin tanıtımı için Ankara da da böyle bir imkan olunca ben
sanat galerisi de koyayım bir bölümüne dedim orası büyük bir mekandı 300 metrekare bir mekandı benim
mağaza 300 metrekare mekanın 40-50 metrekare kadar olan bir bölümünü sanat galerisine çevirdim ve en
hoş tarafı da sanatla ilgili herhangi bir bilgim, ilgim yokken ne ressam tanırım, ne resim bakmayı bilirim
ne anlarım ama ben sanatla ilgileniyordum en azından şöyle söyleyeyim, ben resim yapanların çok kutsal
insanlar olduklarına inanırım. Bu sanatla uğraşanların çok kutsal insanlar olduklarına inanırım çünkü o
yetenek herkese verilmiş bir yetenek değil müzik de böyle resim de böyle herhangi bir başka sanat dalı da
bu tiyatroda öyle herkes niye rol yapamıyor herkes niye şarkı söyleyemiyor, herkes niye bir enstrüman
çalamıyor ben o insanlara sürekli kutsal insanlar olarak bakarım ve o kutsal insanlarla tanışmak da beni hep
heyecanlandırmıştır bir müzik çalışanın bir resim çalışanın elini sıkmak onunla sohbet etmek her zaman
bana çok büyük keyif vermiştir, büyük gurur vermiştir dolayısıyla ben ne yapsam diye düşünürken eşim
Sabri Akça'nın öğrencisiymiş Kastamonu'da ... ya Sabri Akça'ya soralım dedik. Sabri Akça'yı çağırdık
mekanı gösterdik buradan galeri olur mu falan diye aa olmaz olur mu hem de ne iyi olur çok lazım dedi
bunun üzerine
A.A.: O zaman Ankara'da çok galeri yok tabii.
F.T.: Tabi o zaman Ankara'da birkaç galeri var yani, kaç galeri var söyleyim bir Evrensel Sanat'ta birisi
vardı, onun mesela yöneticisi olan Serpil Hanım halen hayatta , Evrensel Kitabeviydi, o kitabevinin
yöneticisiydi Serpil Bozer. Ondan sonra işte Mi-Ge sanat vardı, Turkuvaz Sanat Galerisi vardı ne vardı
başka başka da yoktu Artisan vardı Urart vardı ve onun dışında banka galerileri vardı özel galeri çok azdı
o zaman ben açtıktan sonra daha fazla sanat galerisi açılmaya başladı.
A.A.: Bayağı bir ilklerdenmiş.
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F.T.: 1983
A.A.: Siyah Beyaz Galeri Nev de o zamanlar da açtı
F.T: Siyah Beyaz o zaman yoktu Galeri Nev Siyah Beyaz onlar sonradan açtı en güzel galericilik yapanlar
da işte Urart Artisan çünkü arkalarında onların büyük sermayeler var yani tabii. Tabii Urart bir holdingindi
zaten Artisan Mestci'nin di onlar da yani başka işleri olan ben şey gibi yani Donkişot gibi çıktım hiç ne
paran
var,
ne
pulum
var,
hiçbir
şeyim
yoktu
benim.
A.A: Bazen balıklama atlamak iyi olur…
F.T: Bir zavallı emekli cebinde parası bile yok. Ondan sonra eşim o sırada Bakanlıktan ayrıldı, özel sektöre
geçti iyi maaş alıyor falan filan ona biraz herhalde güvendim bir de ortak vardı yanımızda ortağımızla
başladık fakat ortaktan da daha sonra ayrıldım. O benim sanat galerisi tarafını pek şey
yapmıyordu, başlangıçta sesini çıkartmadı sonra rahatsız oldular. Yani öyle ikide bir öyle galerinin
dükkanın ortasında sanat galerisi gibi ondan sonra ama ben şey yapmadım rahmetli Söbütay Özer Vedat
Can rahmetli oldu o da geçen yakın zamanda Sabri Akça ile beraber bana geldiler işte ben burada galeri
yapmak istiyorum ama hiç bir şey bilmiyorum falan deyince Söbutay Özer can-ı gönülden bana yardım etti
yani gerçekten çok beyefendi harika bir insandı, bütün Gazi Üniversitesi'ni bana taşıdı Gazi
Üniversitesi'nde kimlere nasıl sergi açarım, ne yaparım, ne yaparsam ne olur seçerken nasıl davranmalıyım
o bana hocalık etti yani o herkese resim hocalığı yaptı. Bana da galeri hocalığı yaptı ve o zamanın şartlarında
benim gibi bir yerin olması çok büyük ihtiyaçtı çünkü örnek olarak yapılan bazı şeyler kalıplar içindeydi o
kalıpların içinde galericilik yapıyorlardı. Halbuki e bir Paris'te, Londra’da Amerika'da işte Almanya'da
böyle bir galericilik yapılabilir ama sanatın s harfinden bile uzak olan bir toplumun içinde yani müslüman
mahallesinde salyangoz satmak tabiri cuk oturuyor buna yani bunun pazarlaması çok zordu, çok meşakkatli
bir işti ve ben kendimi orada çok başarılı görüyorum. Gerçekten başarılı görüyorum. Benim her zaman için
diğer galerilerden farklı bir tarafım oldu, hatta birçok değerli bir büyüğüm, Mine Hanım şeyden Gazi
Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi profesörlerinden Mine Seçkinöz bana dedi ki hiç rahatsız olmadan
gezebildiğim tek galeri burası çünkü resim almayacak insanlara niye geldi bu diye bakılıyor.
A.A.: Ticaret kaygısı hissedilmiyor.
F.T. Halbuki buraya geldiğinde resim almayacağımı bile bile bana itibar ediyorsunuz. buradan artık
durumu anlayın siz ne kadar galeriler insanlardan uzaktı. Şimdi ben ne yaptım ben ne yaptım bir kere her
kapıdan girene misafir muamelesi yaptım yani galeriye resim almaya gelmiyor, misafir geldi evime nasıl
misafir kabul ediyorsam onu yaptım işte ne bileyim, önünüzdeki sehpanın üzerine muhakkak bir kurabiye,
işte bir şey…
A.A..: Hala da devam ediyorsunuz.
F.T.: Hala da devam ediyorum ondan sonra da mutlaka ocağımın üzerinde çay ben burada olduğum sürede
kaynayan ve insanlarla diyaloğu farklı bir hale getirdim mesela gene işte gördüğünüz gibi işte halı kilim
çini hediyelik eşya bazında biraz çünkü para da kazanmak lazım bu hilal-i ahmer yararına yapılmıyor, para
da kazanmak lazım parayı kazandıran da bana çiniler şunlar. Bunlar halılar, kilimler, onları görmeye gelen
insanlar resimleri de görüyor, hatta bizim toplumda hiç öyle resim alma alışkanlığı falan yoktu yok yani
adam ben mesela ilk defa resmi Amerika'da satın aldım, tesadüfen evime ilk defa bir resim Amerika'da
satın aldım yani peki neden Türkiye'de kimsenin evinde resim yok? Niçin yok yani burada tabii ki bir dinsel
bir takım kavramlar ortaya sürülüyor ama yani bunun dinle alakası olmadığını, sanatla alakası olduğunu
insanlara anlatmak gerekiyor niye duvara bir resim asmak günah olsun önce oradan giriyorsunuz.
A.A.: O zaman Ankara'daki ortamdaki insanlar o kadar muhafazakar mıydı o dönemlerde?
F.T: Yani muhafazakarlıktan öte, hani bizim kendi çevremiz zaten muhafazakar değil ki belki bizler hala
muhafazakar taraflarımız var illa da efendim her şeyi çok rahat düşünebilen bir topluluk olduğumuzu
söyleyemem ama yani resmin günah olmadığını anlattığınız zaman karşınızdaki kaç kişi inanıyor onu da
nazarı itibara almak lazım veya bir resim almanın eve farklı bir görünüm kattığını, insanın bazı şeylerin
beşeri zevklerin olması gerektiğini de vurgulamanız lazım mesela bana genç insanlar geliyorlardı. Diyorlar
ki işte biz arkadaşımın doğum günü ona bir hediye almak istiyoruz ne alayım? Ben resim diyordum ama
resim ama benim o kadar param yok ki ona da çözüm buldum bütün ünlü ressam arkadaşlarla çalışıyorum
işte her biri Gazi Üniversitesi’nde hoca, yok bilmem nerede hoca yok işte daha yeni yeni işte Hacettepe'ler
açıldı oralarda işte gittiler ettiler yani bir şeyler yapıyorlar veya resim öğretmenliği yapanlar var ondan
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sonra çok fazla tanınmamış ama çok güzel temeli olan insanlar var onları da gördüm ki bana ucuz resim
yapın kartpostal büyüklüğünde o zamanın fiyatlarıyla aşağı yukarı gene bugün de aynı fiyatlar olmasa bile
ona yakın fiyatlarda yapılabilir. Mesela 10 liraya resim yaptırıyordum tanesi 10 liradan kartpostal
büyüklüğünde alt tarafı suluboya 10 dakikada yapıyor, onu yapıyor biliyor çünkü ondan sonra ben onu
gidip 5 lira da çerçeve parası veriyordum, 15 liraya mal ediyordum, 20 lira da fiyat koyuyordum işte
geliyorsunuz bana diyorsunuz ki arkadaşıma hediye alacağım ne alayım işte çini tabaklar 20 lira 30 lira,
resim de 20 lira 30 liraya büyüklüğüne göre ben dedim ki resim alın aaa olur mu diyor resimlere bakıyor,
beğeniyor iki tane resim alıyor bir tane resim alıyor eve gidiyor bakıyor resmi çok beğeniyor vermeye
kıyamıyor ertesi gün geliyor bir tane daha alıyor.
A.A.: Öyle öyle alıştırdınız?
F.T.: İki tane daha alıyor falan bir ressamın böyle 4000 tane resmini sattım.
A.A.: Gerçekten mi...,
F.T.: Evet.
A.A.: Ne güzel bir yöntem.
F.T.: Benim paraya ihtiyacım var dedi o arkadaş adını da söyleyeyim Gülseren Sönmez, Benim paraya
ihtiyacım var dedi de o zaman resim yap dedim 4000 tane bana getirdi yüz tane 200 tane birden getiriyordu
tabi yüz taneyi on liradan aldığınız zaman bin lira para ediyor bin lira onun bir hayli işini görüyor e bende
burada insanlara resmi sevdirme çabam var ya 5 lira kar değil o zamanda kar değil onu ben çerçeveci
koşturmasını hesaplayayım alayım. Yüz tane koyayım kenara onun zaman içinde erimesini hesaplayayım
enflasyonu hesaplayım kar falan olmuyordu yani ama ben böyle insanları resim yapmaya resim almaya
alıştırdım ve resim mesela o zaman da almak zordu. İnsanların para yetiştirmesi pek mümkün olmuyordu
neticede bir kültürlü insanların belli bir geliri var ya devlet memuru ya özel sektörde çalışıyor, kazandığı
para da öyle şak diye bugünü hesaplarsak bugün ortalama 3000 lira maaşı olan bir insanın gelip 3000 lira
verip resim alması mümkün mü 1500 lira 2000 lira verip resmi alması mümkün bugün de zor o halde iki
taksitle size vereyim diyordum 3 taksitle vereyim diyordum ben resimde taksit başlattım; o zamanın
zamanında şu anın mesela ünlüleri olan çok kişiler ilk sergilerini bende açmışlar yüz 150 kişinin üzerinde
ilk sergisini açtığım ressam var. Soruyordum mesela Söbütay Hoca'ya ne diyorsun bunu açayım aaa ne
güzel aç diyordu öyle bir sergi açıyordum aşağı yukarı 40-50 tane resim alınıyordu, galeride daha o akşam
25-30 satılıyordu çünkü fiyatlar uygun resimler güzel ve ben taksitle de veriyorum iki taksit 3 taksit maaşını
alıyordu. Koşa koşa geliyordu.
A.A.: Maaşlı insanları alıyordu yani?
F.T.: Tabii, yani bugün de yapılabilir. Yapılmaz değil ondan sonra kredi ve kredi kartı girdiği zaman biraz
daha zor oluyor böyle böyle insanları alıştırdık dediğim gibi işte ilk sergilerini açan insanlar bunların
arasında o kadar güzel isimleri sayabilirim ki şimdi mesela İhsan Çakıcı, Vedat Can mesela Sabri Akça'nın
6. kişisel sergisini açmıştım ben o zaman 70 tane resimle geldi 70 tanesini de sattım performansımız
gerçekten
yüksekti
dediğim gibi
işte
bir
de
ödeme
kolaylığı
falan
getirince.
A.A.: Başka kimler vardı?
F.T.: Oya Kınıklı Orhan Gürel, Orhan Gürel'i mesela Tunalı Hilmi'de işportada resim satıyordu ondan
sonra şimdi şey Vahap Demirbaş mesela Eskişehir’de Şeker fabrikasında makine konstruktorüydü orada
çalışıyordu Eskişehir'den gelip gidiyordu ondan sonra efendim şu anda aklıma gelen İsmet Keten şu anda
uluslararası bir tezhip sanatçısı Amerika, Kanada Avustralya yok bilmem Kuveyt Arap Emirlikleri oralarda
resimler sattı hep yani sergiler açtı şu anda aklıma gelmiyor yani o kadar çok güzel Oya Kınıklı'yı söyledim
mesela ben Oya Kınıklı'ya resim sergisi teklif ettiğimde bana dedi ki ben mi?
A.A.: O öğrenci yeni mezun falan mıydı?
F.T.: Yooo Gazi'de hocaydı ben mi dedi 83 yılında teklif ettim ben de eyvah bir hata yaptım galiba dedim
boyumu aşan birine mi resim sergisi teklif ettim.
A.A.: Oysa ki Hoca normal değil mi?
F.T: Dedi ki hayatımda ilk defa resim sergisi daveti alıyorum ve bir hafta önce şeyde resmi refüze edilmiş
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde böyle resim olmaz demişler kabul etmemişler yani asmayı kabul
etmemişler böyle bir anında yani çok ilginç şeylerimiz var öyle.
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A.A.: Halkın, gelen izleyicilerin eğitimi nasıldı?
F.T.: Şimdi resim konusunda hiç kimsenin çok fazla bilgisi olduğunu düşünemiyorum birkaç arkadaş
vardı, benim yakın çevremden biraz ilgili olan onlarda işte e biraz böyle Dışişleri Bakanlığı mensupları
falan gibi yurtdışını görmüş işte efendim resmin nasıl bir meta olduğunu bilen insanlardı ama çok az kişi
biliyordu bunları.
A.A.: O zaman sergilere geliyorlardı, açılışları falan takip ediyorlardı böyle bir kitle vardı herhalde.
F.T: Yani onu da kendimiz çıkarttık biz yani öyle benim sergi gezen çok fazla tanıdığım bildiğim yoktu
işte sanat galerisi açılmış diye bir kaç kişi geldi geçti falan ama onlar da genellikle sanatçılar oluyordu yani
nasıl bir yer açılmış ilerde burada sergi açar mıyız, nasıl bir mekan işte istikbali var mı? Öyle bir şey
yoktu, kültür yoktu.
A.A.: Ama seksenlerin sonunda doğru biraz durum değişti herhalde o zaman çok açılmış.
F.T.: Tabii şimdi bir de o zaman bol para başladı o yıllarda Özal'ın işte bu borsa bankerler furyası olan
adamlar gidiyorlar, evlerini satıyorlar veya işte paralarını bankere yatırıyorlar iyi paralar kazanıyorlar işte
kazandıkları parayla da biraz böyle kültürel faaliyetlere katılır gibi katılmış gibi bir takım şeyler
yapıyorlardı.
A.A: Yani imaj adına… şey duydum mesela tabloların üstüne satın alınca kartlarını koyuyorlarmış?
F.T.: Tabii oldu olmaz olur mu bunu farklı amaçlarla yapanlar da vardı onu oraya ertesinde ben vazgeçtim
diye telefon ediyor onu öyle ismini göstermek isteyenler de yapıyorlar ertesi gün yapmalarına kızmıyordum
da sergi sonuna kadar onu bekletip sergi sonunda vallahi ben alamayacağım o resmi deyip resmin kısmetini
kesenlere çok kızıyordum bende çünkü geliyor ben bunu almak istiyorum bi kapora almamış bir şey
yapmamışız ama söz sözdür değil mi ondan sonra e telefon ediyorsun resminiz kaldı burada gelip alır
mısınız diye. Valla ben vazgeçtim diyor halbuki o resmi dokuz kişi istemiş oluyor.
A.A.. Biraz prestij için falan yapıyorlar o zamanlarda Turkuaz Sanat galerisi sergilerden önceki gün
sanatçılarla konuşma işte sanat konuşmaları yapıyorlarmış siz katıldınız mı hiç onlara?
F.T.: Sanat konuşmaları falan yapılmazdı şey yapılırdı koleksiyonerlere bir açılış.
A.A: Koleksiyonerlere miydi o, halka değil yani?
F.T.: Yok koleksiyonerlere bir açılış, ertesi gün ile halka açılış gibi falan birtakım havalar vardı ama yani
benim hiçbir zaman öyle bir koleksiyoner grubum olmadı tabii onun için öyle bir şey yapmadım ben ama
öyle yapanlar doku falan yaptı mesela bir gün önceden açıyor, gene Istanbul'da da yapıyordur herhalde
onlar ama onların çalışma tarzlarıyla benim çalışma tarzım farklıydı. Yani ben isteyene ilgi duyana davetiye
gönderiyordum böyle koleksiyoner gözüyle bakmam ayrıca da. Yani bana öyle müthiş koleksiyonerler
gelmedi hiç rastlamadım yani Ankara'da nasıldı koleksiyoner durumu çok var mıydı?
F.T.: Valla ben çok fazla olduğuna inanmıyorum.
A.A.: Öne çıkanlar var mıydı isim olarak bildiğiniz.
F.T.: Koleksiyoner mi evet kendini koleksiyoner olarak tanıyanların ben daha ziyade sanatçıların evlerine
gelip hatta önlerine gidip oralardan öldü fiyatına aldıklarını biliyorum. Yani öyle insanların zaten şeyi
farklı oluyor benim de öyle kişilerle çok fazla irtibatım olmadı.
A.A.: Bir iki tane de olsa yok muydu sizden alan koleksiyoner bildiğiniz.
F.T: Şimdi şöyle benim kendi arkadaş çevrem oluştu. Yani herkes birbirine buluyor malum bu arkadaşlar
tamamen teslimdi bana yani ben mesela falan kişinin sergisini açıyorum, sana da bir tane ayırayım mı
gelecek misin dediğinde aaa ben geleceğim veya ben sen bana bir tane ayır ben onu bir şey yapayım alayım
diyenlerim vardı, benim zevkime.
A.A.:Daha sonra onların böyle iyi bir koleksiyonu oldu mu? Kimler vardı sakıncası yoksa?
F.T: Oldu olmaz olur mu, hala teşekkür ederler bana, kim var? mesela? benim Ziraat Bankası Müdürüm
vardı, Oya Olgun tamamen benden almıştı, bütün resimlerini o kadar çok ki mesela bir iş adamı vardı
rahmetli oldu oğlu şimdi iş adamı… şirketinin sahibi Mustafa Sırrı Akın, onun annesi Selva Akın gelirlerdi
ondan sonra onlar büyük resim severlerdi işte kaliteli halı severlerdi sadece o şey değil, halı da değil yani
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resim de değil kaliteli şeyler de haberimiz olsun diyenlerimiz vardı ama yani onların koleksiyon yapmak
işte ileride ben bunu satarım gibi bir amaçları yoktu kendi evleri mekanları yeterince büyük olduğu için
öyle şeyler oldu; Saadet Özkan diye bir arkadaşım var mesela o da ilk resmini benden almıştır ve hep
övünerek hala anlatır hatırlamıyorum yani o kadar çok ki…
A.A.: Kayıtlarınız arşiviniz ya da çıkardığınız yani sizin çalışmalarınızı anlatan bir şeyler var mı?
F.T.: Vallahi eski davetiyeler falan var yani.
A.A.: O zamanlarda internet yok sadece davetiyeyle duyuruyorsunuz.
F.T.: Tabii hatta siyah beyaz davetiyle duruyorduk renkli davetiye çok pahalıya mal oluyordu onun için
şimdiki gibi değil şimdi daha şey ama tabii ki o günkü müşteri yok.
A.A.: Şimdi nereden alıyorlar acaba alıyorlar mı acaba?
F.T: Şimdi biraz daha böyle hatır gönül işi oluyor galiba biraz işte nasıl desem güzel ifade etmek istiyorum
onu ahbap çavuş şeklinde oluyor biraz öyle kolay değil yani bir de dediğim gibi pek parası olan da resme
falan yatırmıyor. Çünkü o dönem bir de bir sürü galeriler açıldı kapandı hep söylerim ben on tane
galeri açılır on tane galeri kapanır Ankara'da her sene diye böyle bir iki senede bir açılıyor, kapanıyor,
açılıyor, kapanıyor yani şimdi sanatçı kökenliler biraz e öyle yapıyorlar yani şimdi hangi sanatçı sorarsanız
sorun bütün parayı galeriler kazanıyor zanneder öyle diyorlar halbuki durum öyle değil.
A.A.: Yüzde kırk yüzde altmış mıydı oranlar hatırlıyor musunuz?
F.T:: Vallahi ben hep yüzde otuz aldım yani yüzde kırk falan almadım yüzde kırk gerçekten büyük para bir
de biz tüm sanat galerileri derneği diye bir derneğimiz var derneğin kuruluşunu habire ben teşvik ederek
zor bela inatla kurdurdum doksan dört yılında.
A.A.: Şimdi Meral Hoca Başkan?
F.T. Evet Meral başkan, o Derneğin kuruluş amacı bizim mesela sanat olaylarında herhangi bir prosedürün
olmamasıydı halen de benim şeyim şikayetim o yöndedir. Mesela resim sattığınız zaman devletin talep
ettiği çok fazla fahiş yani mesela diyelim ki yani yoluyla yordamıyla öyle mesela yüz liralık bir resim
sattınız, yüzde 18'i kdv
A.A.: O zaman da öyleydi.
F.T. Tabii karı yüzde 18 kdv ondan sonra efendim yüzde 18 düştükten sonra siz kendi payınızı alıyorsunuz,
yüzde otuzunu alıyorsunuz diyelim ki işte 82 lira kalmıştı 82 liranın yüzde otuzu 25 lirasını siz alıyorsunuz
ondan sonra efendim e ne kalıyor elde 7 lira kalıyor 57 liradan işte efendim 10 savunma sanayi fonunu kes
öyle ben yüzde 10 savunma sanayi fonu kesiyorsunuz stopaj kesiyorsunuz pardon savunma sanayi fonu
kesiyorsunuz yani yüz liradan 52 lira gibi bir para kalıyor sanatçının eline e şimdi o da şikayet ediyor galeri
aldı zannediyor galerinin aldığı belli yüzde 30 galeri bunu almazsa onun elektriğini kim ödeyecek bir
hizmet veriyorsun açılış kokteyli davetiyesi bilmemesi masrafı öyle sergiler oluyor ki masrafını bile
çıkartmıyor siz çok beğeniyorsunuz çok iyi, çok harika ama biraz kısmet meselesi. Biraz sanatçının fiyat
politikası o da önemli.
A.A.: Sanatçı mı belirliyor yani?
F.T.: Tabii o yaptığına göre o belirleyecek benim belirlemen yanlış olur o diyor mesela bu kadar diye onun
üzerinden siz de satmaya çalışıyorsunuz satamazsanız sizin elinize geçen bir şey yok, yaptığınız masraf
yanınıza kar kalıyor adam resimlerini topluyor gidiyor ne oluyor işte bir tane şart olarak sergi sonunda bu
mesela sergi sonunda değil sergi başında yapanlar da var bir değil iki alanlar da var, yüzde 40 değil yüzde
60 alanlar da var. Resimleri öyle yüksek gösterip. resimlerin fiyatlarını sanatçı toptan düşük ödeyip bu
resimleri kendilerine mal edip onu yüksek fiyata satanlar da var ve bir düzen yok prosedür yok.
A.A.: Toplanıp gidip anlatıyorsunuz ama yok yani?
F.T: Yani tabii yani biz mesela gittik de Meral’le yönetim kurulu olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürü’ne
adamcağız çok aydın çok şey ama. Yani zor anlatamıyorsunuz? Yani şimdi hep ben şundan şikayet
ediyorum, siz sanatçısınız bana geliyorsunuz, ben sergi açmak istiyorum diyorsunuz ben derim ki tamam
ben de sergi açabilirsiniz şartlarım ben yüzde işte 30 alırım davetiye yaparım kokteyl yaparım serginin
sonunda da bir tane resmini alırım benden açık olarak şey böyle böyle yüzde 18 kdv si vardır bunun işte
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ödeyerek bu sefer aaa ben bu fiyatı sadece komisyon olarak hesaplamıştım yüzde 18 kdv mi olurmuş işte
kızıyor bana, halbuki ben değilim ki muhatap ben değilim, bunun üzerine kalkıyor, bir banka galerisine
gidiyor veya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’ne gidiyor, bir yere gidiyor diyor ki ben sergi açmak istiyorum
işte yani yetkili etkili kişiler bakacak, bilirkişi uygun görürse açacak ama ben işte falanca genel müdürün
yeğeniyim o zaman buyur diyorlar. Orada sergiyi açıyor, şimdi kokteylini kendi yapıyor sanatçı ama ne
koyarsa o kurum herhangi bir kokteyl falan yapmıyor davetiyesini de bastırmıyor bu oraya gidiyor ben
geliyorum a şu resmi beğendim diyorum kaç para yüz lira al yüz liranı? Yüz lirayı alıyor sanatçı cebine
koyuyor gidiyor ne bir kdv ödüyor ne bir stopaj ödüyor peki şimdi o zaman bankalar ve devlet bize rakip
oluyor. E peki kardeşim madem o hakkı orada ona veriyorsun gel bana da ver ben hatta diyordum ki tamam
ben yüzde 30'umu alıyorum, yüzde otuzumun vergisini vereyim, vergisini vereyim ben bunu stopajını ama
bana yani niye beni mecbur ediyorsun yani ona sen bu hakkı veriyorsun orada ama stopajı vermesi lazım
diyor stopajı niye o zaman devlet kurumunda vermiyor da ben veriyorum hala bu çözülmüş değil bu işi
herkes
kendince
bir
formül…
o
formüle
göre
devam
ediyor
gidiyor.
A.A.: Bende tam şeyi soracaktım hani devletin herhangi bir desteği bir şeyi oluyor mu?
F.T.: Yok canım ne desteği köstek olmasın yeter şu anda tabii AKP hükümetinde herhangi bir rekabet söz
konusu değil, bankalar da artık sergi mergi açmıyor; bilmiyorum niye yapmıyorlar ama yapmıyorlar çoğu
bitirdi bu işi kala kala bizler kaldık bizlere de müşteri gelmiyor zaten şu anda satış yok doğru dürüst.
A.A.: Bir dönem de herhalde yavaş yavaş sanatçılar Istanbul'a kaymış?
F.T.: Yani işte Istanbul daha böyle kara paranın döndüğü bir yer kara para aklama niyeti ile de yapıyorlar.
Müzayedelerde falanları da görüyoruz.
A.A.: 90'lardan sonra artık sanat müzeleri oluşmaya başladı bienaller...
F.T.: Istanbul hep hareketlidir zaten de yani o zamanlar da hareketliydi Istanbul'da daha çok para var.
A.A.: Düşündünüz mü bu işi orada yapsak falan biz de gitsek diye?
F.T.: Yani benim öyle bir düşüncem olmadı Istanbul farklı bir yer yani ben istanbulluyum Istanbul’da
doğdum büyüdüm evet ama Istanbul çok farklı bir yer Kadıköy'den Üsküdar'a geçiyorsunuz Üsküdar'dan
Kuzguncuk'a geçiyorsunuz insan profilleri farklılaşıyor. Yani orada kolay değil, her şeyi yani hem galeri
fiyatları yüksek hem işte efendim sanatçılar biraz daha snop geçenlerde şeyle konuşuyordum da ben
Istanbul'da Galeri Selvin vardı. Selvin ne zaman kurdu 87'de falandır galiba ben öyle bir şey, 8687 benden sonradır yani Selvi'nin babası da bizim eski Anayasa Mahkemesi başkanlarından biridir.
A.A.: Öyle mi?
F.T.: Tabi...Nuran Terzioğlu, onunla telefonda konuştum, Nuran da iyiymiş sağlığı da…
A.A.: Yani hala çalışıyorum dedi. İşte yetmişli yaşlardayım ama şu anda hala çalışıyorum dedi.
F.T.: Urart Galerisi’nin müdüresiydi Ankara'da onunla da görüşeceğim, şimdi gideceğim ne oldu ki
Ankara'da mı Istanbul'da, Istanbul'da sezona yani beklerim dedi.
F.T.: Nuran benden de eski Serpil eski Nuran eski Mi-Ge aynı yani benden 6 ay öncesi var ama Mine
Hanımın da yani çok büyük hizmeti vardır çok büyük hizmeti onlar da bilmiyorum biliyor musunuz ama
Gama Güriş’in sahipleri.
A.A.: Öyle mi
F.T.: tabii ama Gama Güriş'in büyük ortaklarından bu şey falan eski ortak Erimtan Yüksel Erimtan falan
onlar Gama Güriş'ten sonradan ayrılma varlıklı insanlar yani. Ben 64 numaradaydım ama Galeri Mi-Ge 62
numaradaydı bir apartman dairesi tabii bir apartman dairesinin 25 metrekare salonunda yapıyordu. O kadar
benim galerim daha şıktı ondan tabii. Yani o günün şartlarında öyle sonra işte o ev sahibiyle falan
anlaşamadılar karşı sırada kendi daireleri vardı, birinci katta oraya taşındı orada da bir iki şey yaptı daha
çok çalıştayları başlatan kişidir o yani Allah rahmet etsin Fahrettin Baykal falan filan mesela Habib
Aydoğdu onlar geliyorlardı çalıştay yapıyorlardı; o işte o resimler Avrupa Asya gezdiriyordu onu Mine
Hanım onun bir de ortağı vardı Mi-Ge'nin Gencay'ı Gencay Kasapçı Gencay Kasapçı ile beraber yani
Gencay Kasapçı da Vakko'nun eski müdiresiydi, rahmetli oldu o da.
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F.T: Selvin’le konuşurken ne yaptın Selvinciğim alıştın mı falan dedim öyle kolay değil dedi. Ben dedi işte
galeriyi açtım aynen dedi Ankara'daki gibi şimdi ben de çok fazla örnek oldum hepsini işte böyle bu
samimiyet falan ondan sonra Istanbul'da da Ankara'da yaptığımı yapmaya kalktım, geldiler bana kızdılar
dedi. Ne bu ya Ankara'ya çevirmişsin burayı falan diye ne olacakmış kapıdan girenin suratına bile
bakmayacaksın, girecek korka korka galeriyi gezecek bir de böyle esprileştik de...
A.A. Basın medya ne durumdaydı? Mesela sergi açılışları olduğunda geliyorlar mıydı?
F.T. Tabii sergi açılışlarında daha ziyade Hülya Avşar ile ilgileniyorlardı veya Ajda Pekkan'la
ilgileniyorlardı, bizimle çok fazla ilgilenen yoktu ama böyle bir şeyin içine girince belli bir çevreniz oluyor
iyi kötü benim televizyonla, TRT'yle çok iyi dostluklarım vardı o zaman arkadaşlarım vardı onlara işte
davetiye gönderiyordum veya telefon ediyordum, işte ben sergi açıyorum haberiniz olsun diye onlar işte
bir kamera falan gönderiyorlardı veya en azından ben benim davetiyemi şey de okuyorlardı yani Galeri
Z'de şu sergi var diye TRT 2'nin akşam haberleri saat ondaydı saat 10 da da haberleri genellikle Gülen
Bican okurdu. Gülen Bican benim çok yakın dostumdu ondan sonra benden takılar alırdı, yapacağım böyle
ondan sonra haberi okuduktan sonra da elini şöyle bir şeyler yapıp takılarını da taktım haa gibi çok hoş
şeylerimiz vardı, Aytaç Kartüs mesela iyi arkadaşımdı ondan sonra şeyde diğer programlarda gene Arzu
Balkız falan var onlar genç stajyerlerdi, Ankara Radyosu’nda program yapımcı arkadaşlarım vardı ondan
sonra Koray... Koray Çetin vardı, Bahar Daldal vardı onlar işte onlara şey davetiye gönderirdim veya
telefon ederdim ancak o şekilde oluyordu.
A.A.: Gene de iyi ulaşabiliyormuşsunuz? Şimdi daha da zor ulaşmak değil mi?
F.T.:Tabii tabii ben gene mesela şey söylemek isterim biz tabii biraz politikacılarla falan da hani
diyaloğumuz olsun diye çok uğraşırdık Süleyman Demirel'e davetiye gönderirdim ben geldi mi? Süleyman
Demirel hiç gelmedi ama bütün sergilerime teşekkür telgrafı gönderirdi o gönderirdi; o gönderdiği
telgrafları sanatçılara verirdim ben çok sevinirlerdi. Süleyman Demirel işte bize teşekkür telgrafı gönderdi
diye Bülent Ecevit'e de gönderirdim Bülent Ecevit karşımdaki Banka'ya kadar gelirdi ama kapıdan içeriye
girmedi ve ben bunu söylediğimde. Süleyman Demirel'le ilgili kitap yazan bir gazeteci vardı. Salim Bey
soyadını hatırlamıyorum, öyle bir kitap yazdı mesela benim bu anlattıklarımı da bu kitapta yazmıştım
yani Süleyman Demirel böyle böyle yapar; o bana ilgilenmiyor politikacılar demişti; ben de Süleyman
Demirel ilgilenir. Gelmedi ama davetiye davetiyelere hep telgrafla teşekkür etmiştir diye.
A.A.: Ama bürokratlar herhalde ilgileniyordu değil mi?
F.T.: Dışişleri Bakanlığı’ndan gelenimiz vardı hatta e şeye Ankara Palas'a falan hep çok resim alındı yani
sanatçılardan Ankara Palas. Tabii Ankara Palas'ta pek çok sanatçıdan resim verdim ben. Yani orada onların
koleksiyonlarında vardır.
A.A.: Şimdi var mı sizin koleksiyonunuz?
F.T: Benim koleksiyonum, yani çok ciddi bir şeyim yok benim tabii.
A.A.: Peki o zaman o dönemde dikkatinizi çok çeken sanatçılar hangileriydi evet sizin açınızdan öne çıkan?
F.T.: Şimdi benim benim için öne çıkan demeyelim de…benim alıcılarım arasında en çok prim yapanlar
kimlerdi peyzaj sanatçılarıydı ve belgesel peysaj yapanlar çok revaçta tabii ki neden onu da söyleyim.
Benim müşteri potansiyelim yüzde 80, yüzde 90 yabancıydı en birinci bir şey de Amerikalıydı ve o
Amerikalıları ben Türkiye'den çok fazla sanatçıdan resim sattım ama aa bak burası Ankara, aa burası
Istanbul aa burası bilmem ne diyerek onları çok severek aldılar genellikle de o sanatçılar kimlerdi işte
Ismet Yılmaz var, Ömer Aras var ondan sonra efendim rahmetli oldular çoğu kimler? Mesela Fahrettin
Baykal'ı çok severlerdi, Fahrettin Baykal ondan sonra efendim Mustafa Yıldıran vardı onun Istanbul
belgesel niteliğinde resimlerini çok da Mustafa Yıldıran'ı alırlardı çok sene geçti aradan hatırlamıyorum
yani yani Ankara'da da daha çok soyut sanatçılar en öndeydi Turan Erollar falan filan işte Şefik Bursalı çok
pahalı geliyordu benim müşterime Şefik Bursalı hayattaydı çok pahalıydı onun resimleri yani benim ölçüm
var yani insan kaç liraya kadar resim alıyor o fiyatları çok aşmayan resimlerle ben şey yapıyordum bir
yabancı o zaman da 500 dolardan fazla vermiyordu resme 100-500 dolar bandında resimlerle şey
yapıyordum gene de bugün bakıyorum yani herkesin alabileceği rakamlar onların ülkelerinde sanat zaten
var yani bir yabancı ülkeye gittiğinizde oranın ünlü sanatçısı için siz kaç para ayırabilirsiniz? Yani oradaki
yaşayan
kadar
ayıramazsınız
onun
gibi
oluyor
yani
psikolojisi
var
onun da.
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A.A: Siz onu iyi kestirmişsiniz o zaman?
F.T: Ona göre davrandım tabii benim için önemli olan sloganımdır benim, dünyanın her yerinde Galeri
Z'den bir şeyler olsun bunu da başardım, başardınız.
A.A.: Başlangıçtaki çıkışınız buydu aslında, Türkiye'yi tanıtmak?
F.T: Tabii Türkiye'yi tanıtmak, Türkiye konusunda bilgi sahibi yapmak yani ben mesela Amerika'ya
gittiğimde adamlar neler yaptılar onlara baktım ve halen de aynı savunmayı yapıyorum kendimce ne
bileyim bizim gittiğimizin birinci haftasında bana… diye şey var orada gruplar hospitality service, diplomat
eşlerini çağırıyorlar efendim, bir hospitality servisinin başında da gönüllü başkan o günkü başkanın karısı
oluyor, bizim gittiğimizde Carter'dı, Roselin Carter gönüllü başkandı Roselin Carter bir davet verdi. Gittik
orada bütün yabancı misyon eşleri orada o partiye katıldı ve orada işte konuşma grupları var Fransızca
konuşma grubu Almanca konuşma grubu, İngilizce konuşma grubu ve çeşitli şeyler o gruplara isteyen
katılabiliyor falan ondan sonra o katıldığınız gruplar da eee size farklı sunumlar yapıyor. Mesela Almanca
grubu daha çok işte kendi ülkelerinin tanıtımıyla ilgili şeyler yapıyorlar Amerikalılar gene kendi ülkelerinin
tanıtımı ile ilgili şeyler yapıyorlar grubun içindeki insanlar da kendi ülkelerinde tanıtacak şeyler yapıyorlar,
farklı bir dünyayı buralarda görmüş oluyorsunuz mesela, Güney Afrika büyükelçisinin evine gittiğimizde
o gün Güney Afrika'dan özel olarak getirtilmiş çiçekleri koymuştu vazosuna yani Güney Afrika'nın
çiçekleri, Soğuk çorba partisi gibi böyle güzel işte Amerikalı çağırdığı zaman Georgetown bilmiyorum
Amerika'ya gittiniz mi Washington DC'nin içinde Georgetown diye bir üniversite semti var. Ve o
üniversite semtinin çevresi, Amerikalının ilk başkan dizisinin ilk başkent oluşunda bütün üst düzey
insanların yaşamış olduğu bir şey, Ankara Kalesi yani oradaki evler olduğu gibi muhafaza edilmiş.
Restorasyonları yapılmış sizin eviniz var orada orada yaşamıyorsunuz ama orayı ayakta tutuyorsunuz.
Eşyasıyla güzelliğiyle bakımıyla orayı ayakta tutuyorsunuz ve yurt dışından şuradan gelen kişilerin siz
orada ağırlıyorsunuz, yani otelde kalabiliyor adam ama geliyor sizinle bir yemek yiyor Amerika'nın işte en
eski evleri gibi en eskisi de 200 senelik 250 senelik evler yani en fazla 200 250 senelik evler ve o evlerde
size olmayan bir kültürü empoze ediyorlar yok Amerika’nın nesi var ki hiçbir şey yok onu empoze
ediyorlar, mesela burayı Ankara Kalesi'ne geldiğinde de Belediye Başkanı’na gittim. Konuştum dedim ki,
bakın böyle böyle yani bu kalenin içindeki evleri bu işte çingene mahallesi olmaktan kurtarıp satın alsanız
ondan sonra hadi siz yapmıyorsanız da bir zengine verseniz orayı Ankara'da da bir sürü iş adamı var, zengin
var orayı restore etse ondan sonra gelen iş adamlarını misafirlerini orada ağırlasak kötü mü olur?

CELAL BİNZET’LE KİŞİSEL GÖRÜŞME SES KAYIT DEŞİFRESİ
Tarih: 04 Temmuz 2019
A.A.: Ayşegül Atmaca
C.B: Celal Binzet
A.A.: Şimdi... siz Celal ismini mi kullanıyorsunuz değil mi daha çok?
C.B.: Farketmiyor ikisini de kullanıyorum hatta üçünü de kullanılıyorum.
A.A.: Şimdi bizim dönemimiz biliyorsunuz 70-90 arasında; o dönemlerde siz sanat dünyasının
neresindeydiniz?
C.B.: Profesyonel anlamda başlarındaydım. Çünkü 71 yılında mezun oldum. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim
İş bölümünden ama 68'den itibaren öğrenci olarak sergilerde bulunuyordum; karma sergilere katılıyordum.
70 ve 71 yılları bir anlamda benim için profesyonelliğin emekleme dönemi sayılır.
A.A.: Peki e... o dönemler biraz böyle Ankara' nın sanat ortamı hakkında konuşmak istiyorum; yani
bildiğim kadarıyla biraz galeri sayısı artmış herhalde, o dönemde insanların sanatla olan bağlantısı nasıldı,
nerede izleyebiliyorlardı sanatı, sanatsal anlamdaki birikimleri entellektüel düzeyleri nasıldı? Nerelerde
eğitim alabiliyorlardı bu gibi konular? Yani biraz sanat ortamıyla ilgili konuşabilir miyiz, yetmişler ve
seksenler olarak ayıralım isterseniz. Yani, çünkü ikisi de biraz farklı süreçler biliyorsunuz hem siyasi
anlamda farklı şeyler oldu yetmişlerde seksenlerde hem de fiziki koşullar açısından da farklıydı.
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Seksenlerden sonra biraz daha ilgi arttı, mekanlar arttı o yüzden dilerseniz yetmişlerde nasıldı seksenlerde
nasıldı hatırlayabildiğiniz kadarıyla, bayağı geçti üzerinden çünkü…
C.B: Tabii ki o güne göre Ankara bugünküne kıyasla daha küçük bir şehirdi daha, homojen bir yapıya
sahipti, özellikle sanatsal etkinlikler bakımından ve bu etkinliklerin yoğunlaştığı alan Kızılay ve çevresiydi,
bunlar içerisinde de bugünkü Zafer Çarşısı’nın içerisinde yer alan Güzel Sanatlar Galerisi hepimizin
merkezi konumundaydı yani Ankara'daki sanatla ilgili tüm sanatçı, izleyici kim olursa olsun bunların
hepsinin bir çekim merkezi konumundaydı gerçekten de bugün baktığım zaman çok önemli sergilerin
açıldığını hatırlıyorum ve yabancı sergiler çok sayıda geliyordu. Bugün o kadar o düzeyde sergiler
görmüyorum. Örneğin şu anda aklıma gelen Henry Moore'un heykelleri geldi…bundan sonra bir daha
Ankara’da Henry Moore heykellerini görmedik ki heykel sanatında çok önemli bir isim 20.yüzyıl sanatında
Fransız resminden özgün çalışmalar içerisinde Picasso da dahil olmak üzere çok sayıda sanatçının özgün
çalışmaları gelmişti. Bu şekilde sayabileceğim ya Alman sanatçılar, Italyan sanatçılar, Fransız sanatçılar
hatta ve hatta Amerikan sanatçılar yani uzak bir coğrafya olmasına karşın bu sanatçıların eserlerini bire
bir izlemiştim ben ve dediğim gibi gerçekten çok iyi izleyici topluyordu bunu konuşuruz kalabalık oluyordu
ve herkesin bir uğrak noktasıydı yani bir çekim noktası olarak düşünün orada Ankara'nın tüm sanatla ilgili
insanlarını görebilirdiniz ve özel olarak da şunu söyleyebilirim, Eşref Üren her gün oraya gelirdi, her
gittiğimizde her gittiğimde mutlaka oturup kendisiyle çay içmemi söylerdi otururduk sanat üzerine
konuşmalarımız olurdu tabii. O yıllarda öğrenciydim ben ve öteki sanat galerileri, işte kültür merkezlerinin
Amerikan Kültür, Fransız Kültür, İngiliz Kültür gibi kültür merkezlerinin galerileri vardı, özel galeriler
vardı, Mithatpaşa Caddesi’nde Demirtepe'de Izmir Caddesi’nde, yani bu galerilerin hepsi yürüme
mesafesindeydi birinden ötekine geçebiliyordunuz; dediğim gibi özellikle Kültür Merkezleri'nde açılan
yabancı sergilerde, biz dünya sanatını da o günün koşullarında tanımaya çalışıyorduk
A.A: Peki takipçiler nasıldı? Yani sanatçılar, galericiler bürokratlar…kimler vardı takipçi olarak sanat
dünyasından?
C.B.: Orası deyim yerindeyse ayak altı bir yerdi, yani deyim yerindeyse herkesin gelip geçerken uğradığı
çok sayıda izleyici vardı; yani sanatla ilgisi olmayan, sıradan halktan da birileri ne bileyim çocuğunu alıp
alışverişe çıkaran bir bey yada bir kadın oraya gelebiliyordu; o açıdan çok geniş bir profile sahipti. Orası
yani sanatçıların dışında tabii bunların içerisinde bürokratlar da vardı; yani bakanlıklardan, bakanlıklar da
yakın olduğu için akşam üzeri mesai bitiminde o farklı bakanlıklarda çalışan çok sayıda insanın da
geldiğini biliyorum. Tabi ki tanımadıklarımız da şüphesiz var yani sıradan Kızılay'a inen birisinin gezmesi
de normaldi.
A.A.: 80 sonrası biraz daha açılım oldu mu Cinnah'a doğru?
C.B.: Evet evet seksenlerde tabii ki bu imar planlarının genişlemesi, yeni yerleşim alanlarının açılması
etkiledi, özellikle Cinnah Caddesi boyunca birçok galerinin açıldığını biliyorum, Gaziosmanpaşa
taraflarında açıldı, Kale’de ilginçtir kalede değişik galeriler, açılmaya başladı seksen'lerde. Evet seksenleri
seksenlerden sonra tabii bunlar sayıca azdı ama en azından farklı kültürel bir bölgede sanat galerisinin
açılması da ilginçti o günlerde.
A.A.: Peki o dönem bu sanat faaliyetlerinde ya da ne bileyim seminerler falan diye de eğitim seminerleri
ya da sanatçılarla görüşmeler gibi şeyler oluyordu herhalde mesela Turkuvaz'da sergi açılış günlerinden
bir gün önce söyleşiler oluyormuş?
C.B.: Turkuaz vardı, onun bir üst sokağında Artium vardı, Willy Brandt sokakta ki bende sergi açmıştım
orada Gaziosmanpaşa'da Galeri Nev, Takı Antika…
A.A.: Takı yok değil mi şimdi?
C.B. : Takı yok 3- 4 yıl önce e...onun sahibi Nevin Hanım, İspanya'da bir tur gezi sırasında orda kalp
krizinden öldü, çok acı bir kayıptı ben orada da sergi açmıştım evet benim sergim de vardı
A.A.: Takı neredeydi dediniz?
C.B: Takı Antika…bir dakika Filistin Caddesi Horasan Sokak bakayım fazla varsa onu size vereyim
C.B.: Bulamadım ben onu.
A.A.: O yıllarda sanatçı olmak nasıldı, yani 70- 80'li yıllarda? Zorlukları, avantajları, dezavantajları?
C.B: Kişisel anlamda yeni başladığınız için henüz pek tanınmıyorsunuz onun zorlukları vardı. Yani gelen
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kişiler kafasında soru işaretleriyle geliyordu. Düşünün tanımadığınız birisi var bu adam ne yapıyor diye
düşünüyor ama tabii bu bir süre sonra aşılıyor. Yani o dönemde tabii ki bizim henüz çocukluk ya da
emekleme dönemi diyelim, ona emekleme dönemi, sanatsal anlamda söylüyorum, hocalarımız vardı, onlara
imrenerek bakardık.
A.A.: Kime imreniyordunuz?
C.B: Adnan Turani benim hocamdı, Turan Erol hocamız Mürşide İçmeli o okula arkadaşlarını ziyarete
gelen Orhan Peker vardı, sonra Fikret Otyam. Yani bunlar hocamız değil ama bu insanlarla ben ölümüne
yine görüştüm, görüştüğümüz insanlardır, dolayısıyla onlar bizim gözümüzde birer idol, yani tanınmış
sanatçılar onlara yaklaşmak tabii ki kolay değildi e ama işte galiba çok doğal bir şey gelişim süreci
geçiriyorsunuz eee hocalarımızın yerine almak mümkün değil ama bizde tabii o günkü gibi değiliz iyi kötü
tanıyanlar bilenler var vesaire.
A.A.: Yani galerilerle çalışıyordunuz değil mi? Bir sürü galeri ile çalıştınız, nasıldı galerilerle
diyaloğunuz? Yani onların size yaklaşımları, ilişkiler nasıldı?
C.B.: Yani benim hep iyi oldu, hiç sorun yaşadığım bir galeri olmadı.
A.A.: Böyle en iyi çalıştığınız hangisiydi hatırladığınız kadarıyla.
C.B: Yani uzun zamandan beri ben Sevgi Sanat Galerisi’yle çalıştım.
A.A.: O dönem yoktu ama herhalde değil mi?
C.B.: Seksenlerin sonlarında örneğin o da Kızılay'daydı, Konur sokaktaydı e ben oradayken sergi açmıştım
son sergim de orada geçen ay.
A.A.: Onun dışında başka daha eskilerden.
C.B.: Galeri Soyutla birkaç sergim oldu o da eskiden Kızılay'daydı Menekşe Sokak'taydı. Ingiliz kültür
benden birkaç sergi açtı, Vakıfbank açtı. Akbank Iş Bankası, Takı Antika açtı, Galeri Artium açtı. Tunalı'da
bir galeri vardı Tunalı'da Şimdi Vakıfbank'ın oldu yani Otuz'a yakın, 28-29 sergim var. İnanın, o zamandan
beri.
A.A.: Peki mesela böyle seksenli yılların diyelim en gözde galerileri hangileriydi hatırlıyor
musunuz? Çünkü hepsi çok aktif değildi herhalde bazıları daha aktif, daha gözde.
C.B.: Şimdi şöyle yani katılır mısın, katılmaz mısın bilmiyorum ben kişisel gözlemimi aktarayım her
galerinin kendine özgü bir izleyicisi vardı, buna müşteri de diyebilirsiniz, koleksiyoner de… böyle bir
profili var örneğin Galeri Nev ayrı bir yere sahip anımsadığım Bestekar sokakta Galeri Selvin vardı, şimdi
Istanbul da etkinliklerini sürdürüyor, orası ayrı bir izleyici grubuna sahipti Cinnah'ta vardı, Galeri Z
Cinnah'taydı (dün Fatma Hanım vardı ya), Cinnah'taydı. Orada, Cinnah'ta başka bir kaç galeri vardı, MiGe, Artisan
A.A.: Seksenlerde galiba popüler olanlar bunlardı. Peki medya, basın, onlarla galerilerin, sanatçıların
ilişkileri nasıldı? Yani o dönemin yazarları yazıyorlar mıydı bu konuda? Yani sanat konusunda.
C.B.: Yazıyorlardı,
A.A.: Kimler vardı, hatırlıyor musunuz yazanlar,
C.B: Önder Şenyapılı vardı, Kaya Özsezgin Kaya Bey benim hocamdı, ortaokuldan benim hocam sonradan
dost olduk. Tabii ki kendisiyle uzun yıllar işte benim bir tarafımda sanat yazarlığı olduğu için uzun yıllardır
dostuz.
A.A.: El aldınız?
C.B.: Ondan el aldım evet evet şaka maka ben de 30 kusur yıldır Türkiye'deki en belli başlı sanat
dergilerinde yazıyorum yani.
A.A.: Çok önemli. Yani siz onları yazmazsanız, bizim için hiçbir şey yok hani o gazetelere dergilere
bakarken diyorum ki iyi ki bu insanlar yazmışlar yoksa bizim gibi araştırma yapanlar için hiçbir şey yok o
dönemlerde bilgisayar yok hiçbir şey yok, internet yok onlar da yazmasaydı şu an bir sürü bilgiye
ulaşamayacaktık…
C.B.: Şimdi işlerimi böyle bir ben çalışmalarımı bıraksam arşivimi düzenleyeceğim çok eski elimde sanat
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yazıları var, Cemil Eren'in var, Bülent Ecevit'in var, Ulus Gazetesi’nde yayınlanmış bu dediğim tabii
altmışlı yıllardan kalmış yazılar var onları, bir düzenlemek istiyorum ama çalışmaları bırakmak gerekli
yani şu gördüklerinizde bir sürü şeyler var.
A.A.: Yani bir arşiv çalışması lazım
C.B.: Hem de acilen yapmam gerekli.
A.A.: Yurt dışı ile bağlantılarınız nasıldı, yaptınız mı hiç sergi?
C.B: Yani resimlerim gitti, karma sergiler oldu.
A.A.: Galeriler mi yapıyordu sergileri?
C.B: Sanıyorum ya da özel de oluyordu mesela birçok resmim benim yurtdışı koleksiyonlarda İngiltere'de
var, Fransa da var, İsveç'te var Meksika'da var, Amerika da var. Yani Türkmenistan Devlet Müzesi’nde üç
tane büyük tablom var.
A.A.: Peki nasıl tanıtıyordunuz kendinizi? Yani kendiniz mi bağlantı kuruyorsunuz yoksa bu galericiler
mi? Ya da menajerler mi?
C.B: Yok? Yani işin doğrusu ben hiç bir şey yapmadım. Yani onlar buluyordu
A.A..: Sergilerde görüyorlardı?
C.B: Herhalde …yani Meksika Büyükelçisi gelmiş bir sergime ben yoktum, şu şu resimleri alıyorum demiş.
A.A.: Bu şekilde gittiler
C.B.: Ingiltere Büyükelçisi aynı şekilde.
A.A.: O zaman misyondakiler de bayağı geliyordu sergilere, misyonlardakiler böyle şimdi artık eskisi gibi
gelmiyorlar korkuyorlar, korkuyorlar artık…
C.B.: İlginç olaylar yaşadığımı söyleyebilirim. Yani örneğin yazı konusunda çok ilginç ilişkilerim oldu,
dün konuştuk mu bilmiyorum ama işte Italyan Büyükelçiliği'nin beni arayıp bulması evet bu iki yazı
üzerine bir Alman arkeolog vardı 30-35 yıl Türkiye'de çalışmış mağara resimleri üzerine, onunla tanıştık.
Yani Türkiye'de bulduğu çok ilginç resimler vardı, onlarla ilgili yazmıştım sonra İtalya’dan bir şey geldi
bir yazar geldi; onunla Italyan Büyükelçiliği tanıştırdı, onlarla projelerimiz oldu. Yani bunlar önceden
planlanmış işler değildir, e… bir şekilde işte sanatla uğraşırsanız birileriyle yollarınız kesişiyor, evet.
A.A.: Peki devletle ilişkiler nasıldı yani devletin sanata olan yaklaşımı, galerilere, sanatçılara yetmişlerde
seksenlerde.
C.B.: O günlerde daha iyiydi. Yani Kültür Bakanlığından uzmanlar sergilere gelirdi, eser satın alırdı, ki ben
bunu yaşadım, başka sanatçılar da yaşadı bir tek yani ben değilim tabii ki uzman gelirdi sergiye sergi gezer,
siz davet etmiyorsunuz, o kendiliğinden geliyor; gelir izler beğendiyse der ki galericiye ya da sanatçı
oradaysa işte şu numaralı resimleri sergi bitiminde Bakanlığa getirin derdi bu şekilde satın alırdı evet evet
yani ben yaşadım bunları e ondan onun dışında. O günlerde tabii ki daha ilgi yoğundu, özellikle bu 80
sonrası biraz gevşemeye başladı ve şu anda da zaten galiba sıfır noktasında.
A.A.: 80 sonrasında devlet iyice elini eteğini çekti sanattan?
C.B: Tabi ki onun nedenleri var yani seksenle birlikte Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu grubun
uyguladığı bir ekonomi politikası var. Bu çok güzel bir araştırma var Sanat Hayat dizisinde kültürün
özelleştirilmesi, o gerçekten çok ilginç bir araştırma Türkiye'yi de katıyor ve 80'le birlikte Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na ayrılan pay bütçede düşürülmeye başladı ... böylece özellikle bu hele 90 dan sonra iyice
zayıfladı. Yani tümüyle başka kanallara yönelir oldular. Ayrı bir politika şimdi geçen 15 gün önce Kültür
Bakanlığındaydım güzel sanatlar ve buna benzer bir konu açıldı. Dedim ki çok konuşmayalım bir de daire
başkanı var,
o da geldi, e şimdi söylediğiniz zaman bir yerlere dokunacak.
A.A: Tabi tabi biraz da tabi liberal devlet politikaları ..bir zengin sınıfı da türedi herhalde seksenli yıllarda
liberalleşmenin ilk meyvelerini yiyenler, sonradan kayıplar vermeye başladı da 80'li yıllarda biraz böyle bir
liberal dönem farklı bir zengin sınıfı oluştu. Belki onlar biraz daha prestij olsun diye alıyorlardı bir şeyler
herhalde?

235

C.B: Son dönem zenginlerin de böyle bir şey yok ama yine bire bir tanıklıklar üzerinden yola çıkarak şunu
söylüyorum. Bende örneğin büyük bürokratlar vardı, onların bana aktardıklarını size söyleyeyim, şunu
söylüyorlardı: bürokratız yüksek bürokrat iyi gelirimiz var, faizler yüksek birikimlerimizin faizleriyle
taksitle resim alabiliyoruz diyor bu çok önemli bir olay evet seksenli yıllarda 80 hatta doksanların başında
diyebiliriz, şöyle söyleyeyim: farklı iki tarih buraya iki bankanın genel müdür yardımcısı geldi, bunu
anlattılar, şunu söyledi adam belki ben iyi bir bürokratım yani gelir bakımından iyi bir maaşım var dedi.
Bu maaşımdan yaptığım birikimlerde bankada bir hesabım var bunun aylık faiziyle resim alıyorum dedi
Taksitle galeriden gidip alıyor benden resim aldılar ama faizler düşürülünce bu sefer o kaynak kesildi yani
ekonomi politika çok etkiliyor.
A.A: Tabii ki
C.B: Bir de tabii insanların sadece paraya sahip olmaları önemli değil kültürel altyapı yoksa o parayla altın
alıyorlar kürk alıyorlar, araba alıyorlar bunların da tanıklıkları var.
A.A: Halkı biraz bu konuda eğitebilmek adına özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir sürü şey yapılmış
ama işte sonraki dönemlerde belli dönemden sonra bu yöndeki çalışmalar sona erdirilmiş ve 50’ler den
sonra… dolayısıyla da yani çok eğitimli bir halk kitlesi yok tabi Şimdi bir de o dönemki Ankara'daki sanat
ortamıyla İstanbul'da... ya da yurt dışında belki takip ediyorsunuz yurt dışını belki dergiler vasıtasıyla
takip ediyordunuz değil mi? Ankara'daki sanat ortamıyla, Istanbul ve yurtdışı kıyaslandığında ne
düşünüyorsunuz? Nasıldı onlarla kıyaslandığında?
C.B.: Bir defa bir Ankara Istanbul çekişmesi var sanat ortamında.
A.A.: O zaman da vardı?
C.B.: O zaman da vardı bugün de var. Sürekli olarak bir… bence bunlar küçük kaprisler şeklinde ya da
kendine yer açma alan açma çabaları olarak yorumlanabilir. Ankara, Istanbul'u beğenmez. Istanbul özellikle
Istanbul, Ankara'yı beğenmez
A.A.: Acaba İstanbul'dan nasıl bakıyorlar Ankara'ya?
C.B.: İstanbul'dan Ankara'ya şöyle bakılıyor: Istanbul, kendisini akademi çevresinde kümelemiş bir grup
olarak yorumlar akademili olmasa bile Akademi'li olmayanlar da var çünkü bunu özellikle vurgulamam
gerekiyor…Ankara'da Gazi eğitim odaklı bir sanat hareketini simgeler şimdi dolayısıyla bu çekişmenin
altında yatan işte Istanbul'un biraz daha kendini büyük gösterme çabası
A.A.: Burnu büyük yani İstanbul'un?
C.B: Evet evet ama tabii bu yazılarım nedeniyle Istanbul’la bağlantılarım da çok fazla yani ben biraz daha
işin ayrıntısını biliyorum; Istanbul'da ve Ankara’da kendi içlerinde 15- 20 kişinin paylaştığı bir oyun
oynuyor, yani Istanbul'da bir 15- 20 kişi var sanatın üstünde böyle bir oyun oynamaya çalışan Ankara'da
da var dolayısıyla Istanbul tabii ki kalabalık bir kent yani söylenmeyen nüfusu 25-26 milyon bir Avrupa
ülkesinden büyük, diğer orada ki sanatla uğraşan kişi sayısı da doğal olarak fazla ama etkin olanların sayısı
Ankara ile eşit böyle bir eşitlik var ama Istanbul'un avantajı şu basın merkezi orada olduğu için.
A.A.: Sermaye de orada
C.B.: Evet biraz daha fazla reklamlarını yapabiliyorlar böyle bir avantajları var dışarıyla bağlantı nasıl
eskiden daha iyiydi? Demin konuştuğumuz olaylar tüm önemli sergiler geliyordu, şimdi de geliyor ama
biraz daha spekülatif şeyler var örneğin bundan 2- 3 yıl önce Miro resimleri geldi sahte çıktı.
A.A.: Istanbul'daki Miro sergisi
C.B: Evet evet Sakıp Sabancı Müzesi'nde Ayvazovski sergisi açılmıştı. Bilirsiniz belki Rusya'dan bir sanat
tarihi uzmanı geldi, sergiyi gezdi, buradaki resimlerin yarısı sahte dedi ve olay örtbas edildi bunlar şu anda
aklıma gelenler yani kuşkusuz iyi sergiler de geliyordu. Bir de oradaki büyük sermayenin desteklediği çok
geniş olanaklı sanat merkezleri var yani Eczacıbaşı destekliyor, Sabancı destekliyor var böyle birkaç kurum
da..
A.A.: Ankara'da fazla destek yok… hala bile yani 2019 doğru düzgün bir müze yok, sanat müzesi yok
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C.B: Var olan müze kapalı yani var olan devletin müzesi kapalı işte Erimtan Müzesi var dün keşke
gelseydiniz güzel bir sergiydi orası güzel bir sanat merkezi oldu İş Bankası'nın müzesi, resim müzesi değil
ama Ankara adına sevindirici bir olay bir müze kazandı.
A.A.: Ama hala 2019 hani böyle Batılı ya da diğer gelişmiş ülkelerde gördüğümüz ulusal müze gibi yok
böyle bir müze yok.
C.B.: Çok çok sınırlı. Yani sanat hala geri planlarda bir olay.
A.A.: Peki mesela o yetmişli seksenli yıllarda sizce galerilerin sanat hayatına katkısı neydi? Halkı
eğitebiliyorlar mıydı? Ticari amaçlı mıydılar? Yani ne düşünüyorsunuz? Halka katkısı ya da sanatsevere
katkısı neydi yetmiş seksenli yıllardaki galerileri düşündüğünüzde?
C.B: Şimdi zaten söylediğiniz durum o sorunun içinde, yani galerilerin amacı sadece ticari amaçla sergi
açmak değil, bir anlamda kitleleri eğitmektir, yani galerinin kapısından giren herkes potansiyel alıcı değildir
orada uzun yıllar içerisinde sanat eğitimi almamış kişilerin galerileri gide gele bir ölçü de olsun bir sanatsal
eğitim en azından bir göz eğitimi aldıklarını biliyoruz; tabi ki spekülatif kısımları mutlaka vardır ama
genelde galerilerin varlığı toplumu sanatsal bakımdan eğitmeye uygun birer araç durumuna getiriyor ama
şöyle bir ilginç şey var, bir durumdan söz etmemiz gerekiyor Ankara açısından Ankara'nın belirli
bölgelerinde galeri var. Ankara bugün beş buçuk milyonluk bir kent birçok semtinde galeri yok.
A.A.: Ne üzücü değil mi? Kütüphane de yok?
C.B: Çankaya Çankaya bölgesinde yoğunlaşmış. Evet, yani tabii bu oradaki insanların kültürel altyapısının
da bir simgesi.
A.A.: Şimdi de bu Yıldız tarafında biraz odaklandı
C.B: İşte orası Çankaya bölgesi.
A.A.: Onun dışında neden öbür taraflarda yok niye olmaz ilginç yani kütüphane de yok zaten.
C.B: Okuma oranlarını biliyoruz, yani Türkiye'de üç buçuk milyon gazete satışı var günlük tüm gazetelerin
günlük satışı yani kitap satışları işte biliyorsun sen 500 basıyor 80 milyonluk ülke belki şeyin Celal Esat
Arseven'in bir kitabına yazdığı önsöz var, ne acı diyor bu 1905'li yıllar çok az basılıyor diyor kitaplar, 1500
basıyor bakar mısınız yani o dönem Türkiye'nin nüfusu 10 milyon falan değil ve 1500 basıyor diye şikayet
ediyor şimdi 80 küsur milyon 500 basıyor abartmayım bazı böyle popüler magazinel reklamı çok yapılan
işte böyle bin tane bastık falan diyor ama bunlar ölçü değil ortalama önemli

ÖNDER AYDIN’LA KİŞİSEL GÖRÜŞME SES KAYIT DEŞİFRESİ
6 TEMMUZ 2019
A.A.: Ayşegül Atmaca
Ö.A. : Önder Aydın

Ö.A.: 1979 mezunuyum
A.A.: Evet. Önder Bey siz hangi fakülteden mezunsunuz?
Ö.A.: Ben 1979 yılında eski adıyla Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Resim Iş Bölümü'nden mezun oldum, bizden
sonra Gazi Üniversitesi'ne bağlandı, yani ben okuduğumda Yüksek Öğretmen Okulu'ydu, Milli Eğitim
Bakanlığına bağlıydı.
A.A.: Sonra neler yaptınız yani seksenli yıllarda neler yapıyordunuz?
Ö.A.: Hem resim yapıyordum hem de eğitimciydim liselerde resim ve sanat tarihi derslerine giriyordum
tabii ona paralel olarak ressamlık devam ediyordu ve 1987 yılında ilk kişisel sergimi açtım. 1987 yılına
kadar da karma sergilerde eserlerim vardı …ama sergi 1987 ve sonrası yıllarda bugüne kadar devam etti.
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A.A: Benim üzerinde çalıştığım konu 70- 90 yılları arasında Ankara'daki sanat galerileri bu durumda
seksenli yıllarda Ankara'daki sanat ortamı hakkında biraz konuşabilir miyiz, sanat galerileri var mıydı,
yeterli miydi, izleyici kitlesi nasıldı, bu konularda biraz konuşabilir miyiz?
Ö.A.: Tabii 1970 ile 80 arasında bence sanat ortamına damgasını vuran veya en etkili olan iki temel sanat
galerisi vardı: Birincisi bugünkü Zafer Çarşısı’nda bulunan Kültür Bakanlığı'na bağlı Devlet Resim ve
Heykel Galerisi Zafer Galeri derdik kısaca en çok gezilen Galeri buydu bir diğeri de yine kurum galerisi
olan Fransız Kültür'dü. Kamuya ait hatırlayabildiğim kadarıyla iki tane sanat galerisi vardı; onun dışında
özel galeriler vardı ama sayıları çok azdı mutlaka araştırmışsınızdır, siz de Urart sanat galerisi vardı Galeri
Z vardı yani yetmişli yılları söylüyorum daha sonrasında Sanat Yapım vardı, Evrensel Sanat Galerisi vardı
Mithat Paşa Caddesi’nde Ziraat Bankası'nın bazen kendi genel müdürlük fuayesinde açtığı bir salon vardı
ama tam sanat galerisi diyemeyiz ama resim ve heykeller sergilenirdi orada da; sonrasında seksenli yıllarda
Atatürk Kültür Merkezi açıldı, orada Devlet sergileri daha çok Zafer Galeri’de açılırdı ama sonrasında
oraya taşındı büyük bir alandı ama en kullanışsız binaydı yani sergileme için de çok kullanışlı değildi diğer
etkinlikler için de yani mimari yanlışları vardı bence sanat kültür etkinliklerine çok uygun olmayan bir
binaydı hala öyle o yüzden de pek kullanıldığını sanmıyorum. Onun dışında yani düşünmem gerekiyor.
A.A.: Galeri Siyah Beyaz falan da galiba seksenli yıllarda.
Ö.A: Evet Siyah Beyaz Armoni Sanat Galerisi vardı, Galeri Nev vardı tabii sonradan arka arkaya diğer
sanat galerileri açıldı ama 1970'le seksende ilk söylediğim galeriler etkin olan galeriler.
A.A.: Siz sergileri takip ediyordunuz değil mi?
Ö.A: Tabii
A.A: Nasıldı sanat ortamı o dönemde izleyicilerin kültürel birikimleri, yani ilgileri sergilere nasıldı?
Ö.A.: Yani açık söylemek gerekirse 1970 ve seksenli yıllar kültürel anlamda altın yıllar diyebilirim yani
ülke 1970'li yıllarda iç savaşa benzer bir ortam içerisinde olsa bile bilinç düzeyi toplumda çok yüksek tüm
okullarda üniversitelerde çok yüksekti zaten siyasi tarihimize baktığımızda askeri darbeler hep bilinç
düzeyinin yükseldiği yıllara denk gelir hatta bir generalin ünlü bir sözü vardı: Toplumsal uyanış, ekonomik
kalkınmanın önüne geçiyor, bunu durdurmamız gerekir diye bunun anlamı o bilince darbe yapmaktır.
Aslında yapılan da oydu çatışma da ondan bilinç düzeyinin yüksek olmasından kaynaklanıyordu zaten
çünkü bilinç sorguyu sorgulamayı gerektiriyor. Sonra sonuçlarını da takip edip hesap soruyor; bu yüzden
ya detaya girmeye gerek yok, konu kültür sanat olduğu için ama sorgulayan toplum o yıllarda vardı bu
insanlar tabii sanata da ilgi duyuyorlardı, özellikle edebiyata sonra resim, heykele de galeriler her zaman
dolu olurdu. Yine seksenli yıllarda ben ev kadınlarının gün yapıp dolar günü ya da mark günü vardı o
zamanlar dolar değil de mark Avrupa Birliği oluşmadan önce o biriktirdikleri paralarla sanat galerilerine
gelip resimler aldığını biliyorum, taksitle resimler alırlardı. Yine kültür ve sanata ilgi duyan, yakın olan
devlet memurları o maaşlarıyla biriktirip taksitle resimler alırlardı yani günümüzle kıyaslayamayız bile
bugün belli bir kesimde çok para var ama maalesef kültürü yok, böyle bir orantısızlık ortaya çıkınca sanatı
tüketmeleri söz konusu değil, kültür ve sanatı o yüzden günümüzde aşağı yukarı son onbeş yıldır ve sanat
ve kültür ve toplum tarafından tüketilmiyor yani bunu ben siyasi bir tercih olarak uygulandığını
düşünüyorum toplumda maalesef sanat galerilerinde özellikle de son 10 yıl içerisinde sanat eseri neredeyse
tüketilmiyor yani sanatçılar büyük zorluklarla çalışıp üretiyorlar yine de üretiyorlar.
A.A.: O dönemde şimdiki gibi değil tabi yani internet yok, sanat müzesi yok fuar yok hiçbir şey yok
festival yok, dolayısıyla insanların tek sanat izleyebildiği yer galerilerdi herhalde değil mi? oralarda takip
edebiliyorlardı. Medyayla, basınla, sanat dünyasının bağlantıları. yani medyada çıkıyor muydu, basında
çıkıyor muydu haberler, bu kanalların ilgisi var mıydı?
Ö.A.: Yani sanat haberleri konumuz resim olduğu için resim, heykel resim ve heykel haberleri çok sık
çıkmazdı daha çok edebiyat ağırlıklıydı basın o yıllarda dediğiniz gibi internet yoktu sanat dergileri sınırlı
sayıda çıkardı, oradan takip edilirdi ama örneğin Zafer Galeri en çok sergi açılan mekandı devlet sergileri
orada olurdu, kurum dernek sergileri orada olurdu. müthiş izdiham olurdu, buna paralel kitap fuarları
olurdu, bir de aynı mekanda bir araştırmaya göre bir yerde okumuştum Zafer Galeri dünyanın en çok gezilen
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sanat merkezlerinden mekanlarından bir tanesi diyorlardı çünkü Zafer Çarşısı işlek bir yerdi ve böyle
günümüzdeki gibi alışveriş merkezleri çok yoktu yani orası da Ankara'daki birinci, ikinci merkezlerden
birisiydi o yüzden insanlar birisine randevu verdiğinde orayı gösterirdi işte beklerken de içeriye girer
sergileri gezerlerdi dolayısıyla hemen hemen hiç resim sanatla ilgisi olmayan insanlar bile galeriye girip
resimleri düzenli görürdü yani.
A.A: Ne kadar güzel ...
Ö.A.: O arada tabii Eşref Üren oranın müdavimiydi otururdu köşede ellerini baston üzerine koyar, çenesi
ona yaslı sohbetler ederlerdi diğer sanatçılarla o zaman Zafer Galerinin müdürü de Osman Zeki Oral'dı.
Yani bizler o zaman üniversitelerde resim bölümünde öğrenciydik veya işte yeni mezun olmuş ressam adayı
diyelim böyle biraz yakın oturup o zamanki kültür öyleydi hiç lafa falan da karışma soru sormadan dinleyip
sessizce ve onların anlatımlarından bir şeyler öğrenmeye çalışırdık o yıllarda.
A.A.: Başka kimleri görürdünüz oralarda?
ÖA.: Şefik Bursalı'yı görürdük. Eşref Üren, Şefik Bursalı, Kayıhan Keskinok gelirdi yani o yılların
sanatçıları tabii en yaşça büyük olanlar Eşref Üren'le, Şefik Bursalı'ydı diğerleri o yıllarda genç sayılırdı,
bugünün orta kuşağının üstünde denilenler o zamanlar çok gençti. Üniversitede öğretim üyesi olanlar da
işte Gazi'den sonra Hacettepe Güzel Sanatlar yoktu. yetmişli yıllarda galiba işte Avrupa'ya gönderilip
oradaki üniversitelerde okuyup gelenlerdi.
A.A: Galeri Nev, Siyah Beyaz da mesela işte Siyah Beyaz'ın sahibi Faruk Sade, Galeri Nev'inki de Ali
Artun onlar da gene Fransa'da Paris'te yaşamışlar, Ankara'ya gelmişler ve sanki biraz daha diğer
galerilerden tarzları farklıymış gibi değil mi yani öyle bir şey var mıydı? Siyah Beyaz ve Galeri Nev biraz
daha farklı mıydı tarz olarak?
Ö.A.: Galiba öyleydi yani genel olarak diğer galerilerle kıyaslarsak onlar Ankara'yla değil de Istanbul'dan
getirdikleri sanatçılarla çalışan galerilerdi onlarla da bağlantıları vardı sadece onlarla sergi yaparlardı.
A.A: Ankaralı sanatçılarla çok yapmıyorlar mıydı?
Ö.A.: Yani hatırlamıyorum Siyah Beyaz yapmıştır ama Galeri Nev'de yani ben hatırlamıyorum en azından
tamamen yok demeyeyim haksızlık olmasın; Ankaralı sanatçılarla sergi falan olmadı hala da öyle
sanıyorum ben Ankara belki Ankara'dan sözleşmeli olduğu bir yada iki kişi vardır onun dışında kimse yok
ha bu arada şeyi atlamayalım Alman Kültür Merkez'inin de küçük bir galerisi vardı geçmişte.
A.A.: Bu yabancı galerilerin de sanki şey gibi böyle ne bileyim hani Avrupa'daki gelişmeleri yani
Avrupa'da o an hangi sanatçılar daha popüler ise sanki onları ya da hangi akım daha popülerse onları sanki
Ankara'ya getiriyorlar belki de hani sizler de ilk kez onları burada izleme şansını elde ediyordunuz, çünkü
medya olmadığı için internet olmadığı için…
Ö.A.: Hatta biz onları belki de o yıllarda tanımıyorduk çünkü yani yurt dışına gitme olanağı yoktu o yıllarda
yurtdışındaki müzeleri bilmiyordum, internet de yok var olan yayınlardan görebiliyorduk ancak
tanıyabiliyorduk onlar da çok bilinen sanatçılardı ki Fransız ya da Alman Kültür onları buraya taşıyamazdı
zaten dolayısıyla diğer getirdiklerine aşağı yukarı bilmiyorduk yani sonradan iletişim internet bunlar
geliştikten sonra işte bizler de yurt dışına gidip müzelerde özel galerilerde benzer sergileri, resimleri
gördükten sonra…
A.A: Bu anlamda özel/önemli bir misyon yüklenmişler, yani Avrupa'daki yeni gelişmeleri falan Ankara'ya
getirme konusunda da buradaki sanat camiasına işte önder olma konusunda da önemli bir misyon
Ö.A.: Ama öyle çok büyük mekanları yoktu onların zaten ve mesela yine unutuyoruz sonradan aklımıza
geliyor, İngiliz Kültür Merkezi’nin de güzel bir galerisi vardı, Adakale sokağın başındaydı bence İngiliz
Kültür Derneği’nin sanat galerisi çok daha diğerlerinden mekan olarak da güzeldi ve onlar bütünüyle Türk
sanatçılara sergi açarlardı Adakale Sokak Kızılay'da o baştaki binadaydı ilk sıradaki binadaydı öyle
hatırlıyorum orada sergiler de yaptık geçmişte ha bu arada şeyi de unutmayalım, Sanat Kurumunu sergileri
olurdu sıkça o da, en eski eski kurumlardan bir tanesi o da Adakale Sokak'taydı sonra yani rahmetle anarsak
rahmetli Kaya Özsezgin çok konferanslar verirdi orada hem sanat tarihi hem arkeoloji.
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A.A.: O tarihlerde veriyordu yani?
Ö.A: Tabii dinleyicisi çok yüksek olan bilim insanı bence.
A.A.: Bir de bazı galerilerde (Turkuaz'da falan) bir gün öncesinden koleksiyonerlere söyleşi gibi bir şey
oluyormuş, ona denk geldiniz mi?
Ö.A.: Yok onu hatırlamıyorum ama galiba galeriler bazı galeriler bu ticari bir yöntem herhalde sergilerden.
bir gün önce koleksiyonerlerini çağırıp genel açılış yapmadan önce resimleri gösteriyorlardır bunu herkes
yapar.
A.A.: Peki o dönemde sanatçı olmak nasıl bir şeydi yani galerilerle bağlantı nasıldı ayakta durabilme
çabaları nasıldı, atölye imkanları falan yani o seksenlerde sanatçı olmak bir de zaten hani süreç olarak da
hemen ihtilal sonrası belki o dönem sıkıntılı bir dönemdi sanatçılar için de nasıldı? Ankara'da sanatçı olmak
o dönemde.
Ö.A.: Bir kere hem Ankara'da hem de Türkiye'de resmin parasal bir karşılığı olma süreci öyle uzun falan
değil çok yakın yani yetmişlerde seksenlerde resim filan satılmazdı hem de böyle bugün çok önemli
saydığımız isimlerin bile resimleri satılmazdı çünkü resim para etmezdi resmen bir parasal değeri yoktu.
A.A.: Piyasa oluşmamıştı?
Ö.A: Piyasa oluşmamıştı tabii, yani bu belki seksenlerin sonunda başlamış olabilir ama o yıllarda en büyük
resim alıcısı devletti, Kültür Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı bazen yarışma düzenlerlerdi hatta o
kadar ki resim satın alınmadığı için özellikle benim de başkanlığını yaptığım Birleşmiş Ressamlar
Heykeltraşlar Derneği'nin ilk yıllarındaki 1970'de kurulmuş rahmetli Nuri Abaç genel sekreterken
koltuğunun altına çantayı alıp Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, bazı bakanlıkları gezip resim
almıyorsunuz bari bir yarışma düzenleyin de buna katılınsın hem resim yapılır hem de işte ödül verirsiniz
mansiyon verirsiniz böylece eser satın almış olursunuz, insanlar da resmini satar derdi; diğeri de devlet
sergisiydi. Geçmişte tabii devlet sergileri çok önemliymiş, Kültür Bakanlığının düzenlediği, bakıyorum ben
de kayıtlara hem seçici kurullar çok önemli hem de verdikleri paralar önemli o yıllarda onun dışında
piyasada resim alıp satma yetmişlerde ve seksenlerde varsa da çok cüz'i dir yani insanlar resim satacağım
diye resim yapmıyorlardı sadece ressam olmanın gereğini yerine getirip zaten sanat da o’dur gönüllü olarak
yapılır bu parasal bir beklentisi olacak diye kimse sanat eseri üretmez para kazansa mutlu olur tabii ki
yaşamak zorunda. Masraflarını karşılamak zorunda kullanılan malzemeler pahalı ve ithal ama dediğim gibi
yetmiş ve seksenli yıllarda öyle resim piyasası falan yoktu, Ankara'da da yoktu, hatta İstanbul'da da yoktu
hatta Ankara Istanbul'dan daha iyiydi bu yıllarda, sonradan Istanbul'daki gelişmeler buradaki pek çok
değerli sanatçıyı İstanbul'a çekti götürdü.
A.A: Peki galerilerle diyaloglar nasıl sanatçılar açısından?
Ö.A.: Çok fazla galeri yoktu zaten o yıllarda belli sayıda galeriler vardı tabii galeriler birer ticari işletmedir
sonuçta onlar kamuoyunca çok daha fazla bilinen resimleri daha kolay satılabilen daha pahalı ve daha kolay
satılabilen sanatçılara öncelik veriyordu ki bugün bile öyle değişen fazla bir şey yok.
A.A.: Evet, ticari kaygılar var ama böyle biraz da halkı eğitmek gibi misyonları var mıydı yani. Yapan var
mıydı, kurslar falan açıyorlar mıydı ya da söyleşi seminer.
Ö.A.: Sanat Yapım, evet bunların içinde sanat yapımı söyleyebiliriz ama Sanat Yapım da böyle bildik
basit kurslar gibi ders verilmezdi orada. Oranın hocası Kayıhan Keskinok'tu. Kayıhan Keskinok orayı adeta
akademi düzeyine taşımıştı. Yani Sanat Yapım da o kurslara giderek sonradan bir imza haline gelen
sergiler açan pek çok insan çıktı. Yani Sanat Yapımın dışında başka da yoktu diyebilirim yani gerisi günü
kurtarmak için basit şeyler kurslardan öteye geçmedi.
A.A.: Artık seksenlerin sonuna doğru herhalde galeriler bir yandan açılıyor, bir yandan kapanmış da yani
bir sene kalan galeriler bile vardı?
Ö.A.: Evet ayrıca bu da ayrı bir tartışma konusu aslında; yani galeri bir ticarethane midir ticarethane iken
de bazı misyonları var mıdır? Sanat galerisi. herkes sanat galerisi açmalı mıdır, onun kriterleri nedir bu
hakikaten tartışmaya değer bir konu, her önüne gelen sanat galerisi açmalı mıdır çünkü sattığı ürün
piyasadaki herhangi bir ürün değil.
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A.A.: Belli bir eğitim ve birikim gerektiriyor değil mi?
Ö.A.: Evet hem parayı hem kültürü gerektiriyor tabii ki ön bir bilgiyi de gerektiriyor, dolayısıyla bütün
bunlara cevap verecek sanat galerileri zaten Türkiye'de de 3 tane 5 tane onun dışındakiler sadece birer basit
ticarethane gibi resmi sevdiği için sanat galerisi açıyorlar ve sadece sevmek yetmez. Yani resmi bilmek de
gerekir, sanatı bilmek gerekir, sanatçılarla diyalogu bilmek gerekir, koleksiyoneri bilmek gerekir ve
koleksiyoner yaratma gibi bir görevleri vardır.
A.A.: Söz koleksiyonere gelmişken Ankara'da var mıydı hatırı sayılır koleksiyoner?
Ö.A.: Eeee var tabii, yani işle uğraşanlar para kazanıp kültürü de olan belli insanlar var, onlar bugün de o
koleksiyonerliklerini devam ettiriyorlar tabii koleksiyoner olmak o kadar kolay değil, ön bir bilgi lazım
resim nedir bilmek lazım ama ee sadece onun bilmesi de yetmez onla uğraşamayabilir işleri yoğun olabilir
iyi bir sanat danışmanı varsa onu da görevlendirebilir eser satın almak için ama çoğu hatır gönülle önce
başlayıp satın alınmış resimler sonradan birçoğunun hiçbir değerinin olmadığını görüyor resim ve sanatı
öğrendikten
sonra
öğrendikten
sonra
zaten
mutlaka
danışmanına
aldırıyordur.
A.A: O dönemde yurt dışlarında sergi yapabilme imkanları nasıldı yani? Ya da galeriler böyle bir imkan
sağlıyorlar mıydı?
Ö.A.: Bunları hep Ankara için konuşuyoruz değil mi?
A.A: Ankara için, tabi
Ö.A.: Yurt dışında sergi imkanı yoktu, yoktu çünkü zaten Türkiye yoksul insanların gelirleri bu resimleri
yurt dışına taşıyacak düzeyde değildi, sadece resim yaparak geçinen profesyonel sayısı da belki bir belki
iki kişidir yani Eşref Üren, en çok bilinen bir ressam ama yetmişli yıllarda Eşref Üren müthiş bir geçim
sıkıntısı çekiyor ve onun resimlerinin heba olmaması kaybolmaması için o zaman kendisi de üyesi
Birleşmiş Ressamlar Heykeltraşlar Derneği Yönetim Kurulu kararı alıyor; o zamanki Dernek Başkanı da
Turan Erol, o resimleri ya dernek satın alsın ya belli kurumları aldırtalım bunlar çarçur olmasın
kaybolmasın diye yani hatta ben başkanlığını yaptım için derneğin kayıtları biliyorum orada Eşref Üren ev
adresi veremiyor telefon numarası bile veremiyor yani büyük bir ekonomik sıkıntı var ve seksenli yıllar da
böyle zaten o yıllar ekonomik olarak da çöküş yılları enflasyonun çok yüksek olduğu dolayısıyla bir
sanatçının yurtdışında sergi açabilmesi için önce kendi ülkesinde para kazanıyor olması gerekir veya
birilerine sponsor olması gerekir, sponsorluk kavramı da zaten o zaman da yoktu, bu gün de ne kadar var o
da tartışılır, gerçek sponsor Kültür Bakanlığı olmalı, onları taşıyıp götürmesi gerekir ben o yıllarda böyle
bir şeye tanık olmadım, hatırlamıyorum o yıllarda bir sanatçının resimlerini alıp yurt dışında sergi
açabildiğini
A.A.: Peki Ankara ve Istanbul'u kıyasladığımızda nasıldı yani Ankara, Istanbul sanat ortamları o
dönemlerde?
Ö.A: Yetmiş seksenli yıllarda bence sanat ortamı Ankara da vardı Istanbul'da yoktu, bugün de Istanbul'daki
pekçok ressam sonradan Ankara'dan Istanbul'a giden kişilerdir belki edebiyatta da öyledir tabii Istanbul'da
sermayenin gelişmesi, sanayileşme ve paranın Istanbul'da olması, sonradan Devletin Istanbul'a daha çok
yatırım yapması orayı cazip hale getirdi ve birçok ressam Istanbul'a gitti. Tabii yıllar içerisinde sermaye
kesiminde kültürel değişimler oldu, yani kuşaklar değişti, yeni kuşaklar, kültür ve sanata daha yakın paraları
da var, kendi kuralları içerisinde Istanbul'da bu çark daha hızlı dönüyor, daha büyük, Ankara'da maalesef
kan kaybediyor, Ankara'da fazla bir şey yok, galeriler var ama Istanbul'daki ticari ve kültürel ortam
İstanbul'dan çok çok geri şimdi.
A.A. Siz neden gitmediniz?
Ö.A.: Benim alışkanlıklarım var; bağlı olduğum yerlerden pek ayrılamıyorum yani ne bileyim benim için
resim yapmak para kazanmanın çok daha önünde olduğu için ben burada daha rahat resim yapıyorum daha
huzurlu bir de şunu duyuyorum; ne kadar doğru bilemem ama Istanbul'un bir kurtlar sofrası olduğu, sanat
camiasında insanların birbirini sevmediği, rekabetin çok olduğu bir yer.
A.A: : Sanatın önüne para mı geliyor?
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Ö.A.: Para geliyor bir de tabii demin söylediğimiz o sermaye kesimine resim sanat eseri olan sermaye
kesimine ressamların ulaşması çok zor bunu sağlayan aradaki aracılar bu aracılarla belli ilişkiler kurmak
gerekiyor yani sizin yaptıklarınızı onlara ulaştıran o aracılar şimdi kalkıp gidip burada oluşturmuş olduğum
o rahat düzeni Istanbul’da onun için heba edip, yani kızgın, kırgın biçimde resim yapamam.
A.A: Yani o kurtlar sofrası bir nev’i sanatçıların o naif ruhunu yok ediyor değil mi?
Ö.A.: Ediyor o zaman paraya göre resim yapılıyor, sanat paraya tahvil edilmiş oluyor ayrıca iyi sanat eserini
mutlaka bir yerde birileri görür ama burada en çok görev sanat eserini üretenlere değil pazarlayanlara
düşüyor bu görev ve sanat galerilerine. Istanbul'a giderler, oradaki alıcıları bulup getirip satarlar, satmak
onların işi doğru olan da bu...

SERPİL BOZER’LE KİŞİSEL GÖRÜŞME SES KAYIT DEŞİFRESİ
11 TEMMUZ 2019
A.A.: Ayşegül Atmaca
S.B. : Serpil Bozer
S.B.: Cengiz Bektaş vardır tanır mısınız? Sanat tarihçisidir. Benim galeride bana çok yardım etti.
A.A.: Evrensel Galeri 1980'lerde kuruldu herhalde?
S.B: 1979,
A.A.: Fatma Hanım'dan da eski; Nerdeydi yeriniz efendim?
S.B: Mithatpaşa Caddesi Ankara Kızılay'da, şimdi ben Istanbul'da okudum, Istanbul'da çalıştım, sonra
eşimin işi planlamadaydı buraya geldim, bizim zamanımızda fakülteler çok canlıydı, yürüyüşler
yapardık yani bilmem neler yapardık dedim ben kültür- sanat komisyonundaydım ben.
A.A.: Hangi fakülte efendim?
S.B: İktisat Fakültesi; festivaller söyleşiler düzenlerdik, konuşmalara...çağırırdık bir şeyler yapardık yani
ondan sonra ben...konularda .... bana dediler ki Ankara'da Cengiz Bektaş Turan Erol bana geldi.Ankara'da
sanat galerisi yoktu o zaman; var ama devlet galerisi ve banka galerisi ben de kitabevi açmıştım eşim
Ankara'ya geldiğinde, aynı mesleğime devam edeyim dedim ama ne yapabilirim; sanatçı arkadaşlar
Ankara'da galeri aç dediler, yok canım ben bilmem ki galeri dedim, resimden de anlamam dedim. Sen
anlamayacaksın, senin pazarlayıcı tarafın çok kuvvetli, çevren çok, muhitin geniş, babam benim zaten
eskiden beri tanınmış bir aile; onu için... bu sefer tutamadılar bana kitap getirdiler falan sonra bana para
vermeden; şimdi galeri açsanız danışman tutsanız ayda üçer milyondan altı verirsiniz; Turan Erol
Hocamızdan bahsettim beş kuruş almadan bana danışmanlık yaptı beş sene. Yani böyle bir şansım vardı.
A.A: Ooo müthiş tamamıyla o zaman da yönlendirmesiyle olmuş.
S.P: Yani ben kitabevini arkadaşımla ortak açtım. Bir sene olmadan ayrıldı. Ben yapamayacağım dedi.
Ayrılınca bana dostlarım, bir katı kitabeviydi bir katı da mutlaka galeri yap dedi. Böylelikle biz bu işe
atladık.
A.A.: Hiç resim falan var mı elinizde? O galerinize ilişkin resim falan var mı elinizde?
S.P.: Bu fotoğrafları ben bir albüme koydum vardı ama o albüm ne oldu, burası badana yapılırken bir yere
mi girdi…
A.A.: Galeriyle ilgili hiç resim yok elinizde?
S.P: Hiç, hepsi kayboldu.
S.P: Çok güzel fotoğraflar vardı. Çok tanınmış insanlarla . Çok da iyi bir fotoğrafçımız vardı; devamlı
gelirdi, şöyle fotoğraf çeker herkese verirdi, ben bu albümü nasıl yaptım da kaybettim bilmiyorum.
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A.A. : Keşke olsaydı, merak ediyorum
S.P.: Valla nasıl oldu nasıl kaybettim hiç hatırlamıyorum; şey yaptılar birine verdim de geri mi gelmedi
yani her şey olur artık zaman geçince unuttum.
A.A.: Bana biraz böyle o dönemin sanat ortamı hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani kimlerdi gelenler,
sergileri takip edenler?
S.P: Tabi dediğim gibi Ankara'da ben hemen hemen bu işi yapınca ... yani bana böyle bir sürpriz oldu
şimdi tabi Ankara içine şunlar ben size söyleyeyim; Ankara halkında kültürlü ailelerden gelen bazı ağır
şeyler ellerinde tablolar mesela benim babam eskiden valilik milletvekilliği yaptı babama hediye edilen
tablolar var zamanında ; babam valilikten ayrılırken oraya bırakmış ... bunlar şahsa verilmiş, sonunda orada
bırakılır mı?...babam çok katı bir adamdı İstanbul'da valilik yaptı 1 m2 yer almadı, bize yakışmaz bize
yakışmaz...o resimler de orada kaldı, almadı babam.
A.A.: Kültürlü aileler vardı, bürokratlar vardı.
S.B: Evet, kültürlü aileler vardı; mesela bazı bölümde bürokratlar gelirdi; tabi azdı şöyle söyleyeyim; en
çok da diplomatlar vardı çünkü yurtdışı görgüleri var onların gidiyor orada tabloları gördükleri için kolej
eğitimi var çoğunda; bir de aileden kalan bir kısım yani fazla değildi, fazla değildi.
A.A.: Misyonlardakiler, yani yabancılar?
S.B: Yabancılar da bazen gelirdi. Mesela benim kocam bir keresinde bana dedi ki ne bu dedi ben bu resmi
eve getirdim dedim bana dedi ki; kendisi Robert Koleji mezunu ne bu dedi ya ...biz satmak için mi açıyoruz
yoksa almak için mi diye ...; kimindi? Mehmet Güler'indi ondan sonra geldi nerede Mehmet Güler dedi
...ben sana şaka söyledim, getir dedi Mehmet Güler'i, ..hastalık ona da geçti çünkü o da bana destek
olurdu; Mesela Mahmut Cuda çok titizdi onu memnun etmek çok zor diye…ben öğrendim; hiç asmak
için...eşim çok güzel asardı, benim resimlerimi eşim asardı.
A.A.: Yani sergileri eşiniz mi kurardı?
S.B. Hayır şeyi yani resimlerin boylarını böyle bizim zamanımızda cetveller yoktu eşim disiplinliydi, çok
güzel asardı, Mahmut Bey'in bile, huysuzdu Mahmut Bey'i memnun etmişti.
A.A: Hangi sanatçılarla çalıştınız?
S.B: Şimdi ben Mahmut Cuda diyorum...bi de basında çıksın diye basında haber vermiyorlar sanat
haberlerini bakanlar açılış yaptırıyorduk bakanların mesela Mahmut Cuda oldu Ali Çelebi ondan sonra
şöyle de yazdım ben size Cemal Tollu, Nuri İyem Selim Turan, Hamit Görele, Burhan, Uygur daha da çok
vardı mesela siz hatırlasanız o zaman kimler vardı ünlü sanatçılar.
A.A.: Yani zor o kadar çok var ki…
S.B: Yani eski kuşak eski kuşak.
A.A: Bayağı uzun bir liste var elimde benim o dönemdeki sanatçılara ilişkin.
S.B.: Zarar yok başka zaman, başkaları da aştı da bende de yavaş yavaş körle yatan şaşı kalkar hafızamda
kalmıyor isimleri hepsinin ondan sonra ama güzel oldu Mahmut Cuda'yı bile mutlu ettik sergiyi
açtı şimdi sergi açılışından sonra yaşlı kuşak olmanın bir avantajını yaşadım ben şimdi genç kuşak sergi
açınca açıyor, açılış kokteyl gidiyor kaç tane satıldı diye ya geliyor ya telefon ediyor ondan sonra bir daha
onu göremiyorsun ama yaşlı kuşak geldiği zaman benimle beraber ben bir ay yaşardım yiyecekler
getirir bir ay beraber yaşardık.
A.A.: Yaa bir ay gelip giderlerdi?
S.B: Az buz değildi, bazıları 20-25 gün olurdu ama Mahmut Cuda bir ay kaldı; bazen 5 gün olabilir ama
mesela bir ay böyle olunca akraba gibi oluyoruz, onlarla beraber yaşıyorduk. 11 de mesela onun bir tane
şeysi vardı kanyak içerdi 11'de
A.A: Kanyak içerdi 11'de
S.B: Her şeyi konuşurduk bana hoca gibiydi onlar benim çocuğum/oğlum vardı kucağında büyüdü ve bana
hep bir takım şeyleri anlatırdı. Ay ben Mahmut Bey'den çok şey öğrendim ve de bana sergi
açılışında Mahmut Bey çok az resim satardı zaten Ankara'da hiç sergisi açılmamış, İstanbul'da da
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açılmamış, ilk sergisini ben açtım tamam yaşlı ama o yaşa kadar hiç sergisi açmamış ilk defa açıyor
sergiyi ben satış şartıyla açtım zaten fakat geldi Mahmut Bey üzgündü, ay sormayın dedi, kızım dedi
birkaç resim vardı izin vermedi, ay canınız sağ olsun yok canım dedim, burası sizin dedim ne önemi var ha
satmışım ha satmamışım tabi ben ona satmıştan fazla ona ilgi gösterdim, yemeklere davet etmeler
başkalarını çağırıp bir arada yemek düzeni yapmak ama bazı akşamüstü aramızda kokteyller, çok
hareketliydim, çok canlıydım, böyle şeyler yapardım onlar da çok mutlu olurlardı benle.
A.A. : Aynı zamanda sosyal bir ortamdı
S.B: Sosyal bir ortamdı tabi gelirlerdi böyle kaç kere sergi açılışı gibi onlarla beraber kokteyller
düzenlerdik, başka sergilere giderdik, yemek yerdik yani ben onlardan onlar benden çok bir
yararlandık güzel günlerdi yani.
A.A.: Çok güzel böyle galeride de söyleşiler falan öyle şeyler yapar mıydınız?
S.B. : Evet ayrıca Cengiz Bektaş düzenlemişti benim orayı, düzenlerken onu da düşünmüş şöyle oturmak
için kalkıp konabilen tabureler yapmıştı; yani söyleşi yaptığımızda aşağıda o tabureleri koyuyordu oraya
oturuyordu gelenler biz de orada söyleşi yapıyorduk.
A.A: Peki satabiliyor muydunuz?
S.B: Yani şimdi satmak da kolay değil dediler ama bana satabilirsen iyi olur şimdi ben başladım mesela
bir sergi açtım Mahmut Hoca'da zaten satış olmadı ondan sonra Ali Çelebi açtım ufak tefek fazla satış
olmadı
3 tane 5 tane böyle işte sonra kapalı gişe oynadığım sergiler oldu.
A.A.: Yaaa o dönemde?
S.B: Evet Tüzin Gerçin açtım, bütün resimlerini sattım kadının bu dönemde yani ucuz da değil onlar ama
güzeldi eee şimdi dedim ki ...bir de Hamit Kınaytürk vardı Sanat Çevresini çıkarıyordu Hamit'le tanıştık
Hamit dedi ki Serpilciğim dedi. Ben sana Istanbul'dan destek olacağım ben oradan sana sanatçı
göndereceğim. Benim dergime sen de tam sayfa ilan vereceksin o da ilanla geçiniyor ya kapak resmi...
içerilerde olur dedim memnuniyetle Allahtan ki geçinmek için o paraya ihtiyacım yoktu hiç komisyon
parası yemedim peki dedim çok güzel bir dayanışma oldu bana sanatçı bulan Mahmut Cuda'yı falan
bulan... ondan sonra sergiyi açıyoruz ona ben ilan veriyordum aslında Ankara'da pek okunmazdı Sanat
Çevresi ama İstanbul'da okunuyordu, bana belki o para getirmiyordu ama ben onun vasıtasıyla sanatçıyı
tanıyordum, nereden bulacaktım ben onları konuşacağım, sergi aç diyeceğim, acaba parayı verirler mi
filan diye düşünüyorlardı tabi beni tanımadıkları için onun için ondan çok destek alıyorduk.
A.A.: Evet, sanatçılar o zaman daha çok İstanbul'daki sanatçılardı?
S.B.: Evet onlarla açtım biraz da Gazi Eğitimin sanatçıları, onları da çok severim ama onlar bana hatta bir
süre bozuldular. Istanbul’la çalışıyor Serpil Abla diye, ne yapayım biraz da değişik olsun dedim Ankara
her zaman elimin dibinde bir de ben Hamit Bey’le anlaştığım için, o tabi İstanbul'dan gönderiyordu. Ankara
da bunları görmediği için bir de tanınmış..., ben şimdi Ankara'dan Gazi Eğitimlilerle açsaydım zaten belli
bir
yere
gelemezdim,
ondan
sonra
da
onları
da
açtım,
hepsini
açtım
A.A: Kaç sene kaldı Galeri
S.B.: 1980 desek, aşağı yukarı 20 yıl kadar devam etti daha da edecekti. Benim ev sahibim çok zarif bir
hanımdı. Zengin bir ailenin kızıydı ve o beni çok severdi, bir tane oğlu vardı (üç tane oğlu vardı) benim
zaten bir tanesi ahbabımdı bir tanesi eczacıdır, bir tanesi devrimci bir çocuktu, bir tanesi biraz biraz
havayiydi illa galeriyi kapatalım biz açalım ben işsizim bilmem ne başladı oğlan da Nehire Hanım
teyzeciğim dedim bak senin iki başka oğlun da var, eczacı oğlun bir de öbürü solcu oğlan eğer onlar alırsa
başım üstüne ama bu çocuk bunu götüremez fazla söyleyemedim annedir kırılır ama doğrusu ben
çıktım anne çünkü biliyorum dedi ağladı bana... ama ben başka bir şey yapamam şimdi benim onlar
ahbaplarım şimdi hakikaten ben çıktım o açtı ve orayı altı ayda batırdı.
A.A: Altı ayda? Gene Galeri devam etti? Galericilik yaptı yani?
S.B: Yaptı ama doğru dürüst götüremedi sonra da kapattı zaten bir sene ya kaldı ya kalmadı bilmiyorum
herhalde bir sene kaldı ondan sonra ne oldu takip etmedim arada önünden geçiyorum ama sergi mergi fazla
açılmadı.
A.A: O zaman kapatınca siz bıraktınız mı?
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S.B: Ben kapatınca bu sefer ne oldu? Başka yerde açabilirdim ama şimdi aslında ona da cesaret edemedim.
Ya yerler ne oldu bazı sorunlar çıktı işte bu arada eşim alzheimer oldu buraya taşındık benim bu moralimi
bozdu; böyle bir insanla yaşamak kolay değil Allah’tan bu kız bana çok yardımcı... moralim bozuldu ve
kapadım dedim ki ben bundan sonra müşteri gibi giderim galerileri gezerim, bazen resim alıyorum mesela
şunu yeni aldım, galeriden, Orhan Taylan ben Armoni'yi çok severim, çok güzel sergiler açar, mesela bu
resim Orhan Taylan, Orhan Taylan bende vardı, ama ne yaptım, bende kalmamış, benim çocuklar da
meraklı ....biri
evleniyor,
hadi
para
harcamayayım,
şunu
hediye
edeyim.
A.A.: Koleksiyonunuz oluşmuş muydu?
S.B: Oluşmuştu da biraz dağıttım ben yani hediye etmem gereken bir şey, o ara benim elim daraldı biraz
sıkıntım vardı onun için mesela bir hediye edeceğim, bir akrabam bir yakınım.
A.A.: Kimlere götürüyordunuz?
S.B: Bir kere büyük oğlum çok meraklı, evlenirken bana telefon etti, şimdi eşim şurada oturuyor, ben
burada Ali ne var dedi filan ya olur olur, tabi veririm , bana bak dedi oğlundan mı esirgiyorsun kocam
karşımda oturuyor, o da evleniyor bana telefonda diyor ki Orhan Taylan bilmem ne en baba resimleri
sayıyor onları ben almaya geliyorum diyor, ben tabi ki cevap veremiyorum olur olur diyorum oğlundan mı
esirgiyorsun
diye
beni
bir
azarladı,
haklı
sonradan
düşündüm
A.A.: Oğlunuz sanatla ilgili bir şey yaptı mı?
S.B.: Hayır ama severdi, ilgisi vardı hiçbir şey yapmadı. Meraklıydı çünkü küçük bebekliğinden itibaren
onların kucaklarında büyüdü, sanatı sever. Şimdi ben tabi hayır diyemedim, ona aşağı yukarı 20- 25 tane
tablo var evinde hepsini ben verdim sonra küçük oğlum evlenince ona ayıp olmasın diye ona da verdim
aşağı yukarı 20 tane, aşağı yukarı 45 tane
A.A: Çeyizleri resim oldu yani?
S.B.: Müzayedelere resim verdim para ihtiyacımdan dolayı Mahmut Bey ama bana hediye ettiğinde ama
sakın satma dedi onu satmadım, onu da verdim ama müzeye verdim.
A.A. : Peki zorlukları neydi o dönemde galerici olmanın?
S.B: Zor tabii çünkü insanlar hakikaten çok yeni olaya dediğim gibi bu diplomatların dışındaki çevre henüz
alışmamıştı ama bir süre sonra tabii ondan bundan derken mesela bir 10 yıl falan geçti 10 yıl geçti veya
aşağı yukarı 8-10 yıl geçti 10 yıldan sonra bu sefer zengin aile çevrelerinde veya ödeme yapabilecek aile
çevrelerinde de bir alış başladı bu arada. mesela görgüsüz aileler de de başladı. Mesela 80 sonrası 80 benim
kapatmama yakın ya bir kesimler. Mesela bir gün bir aile geldi ben de Nuri İyem'e sergi açmıştım ben
dedi Nuri İyem istiyorum dedi, buyurun gezin dedim beğendiğiniz olursa bana söyleyin dedim şimdi
buradan karı koca geliyorlar aaaa bunlar da canım hep kafa dedi kadın, hep kafaları yapmış dedi, ondan
sonra ben tabi ne yapayım satıcıyım dedim ki. bakın hem peysaj hemde kafa olanlar ben de onların dilinden
şöyle 3-4 tane kız arkada da ağaçlar tamam tamam bunu alalım dedi ondan sonra uyandı ama bana o kafa
para eder dediler aynen böyle ondan sonra kafa alıp gittiler, insan öyle üzülüyor ki onlara da satmasam iyi
olur diyemiyorsun bende dedim ki ben bunlara satayım bunlar böyle görgüsüz ama çocuklarına kalacaktı
bana ne ayrıca para alıyorum ama ağrıma gitti bir ara satmayın diye düşündüm
A.A.: Değerini bilmeyen insanlar...
S.B.: Öyle de oldu, moda oldu böyle şeyler...
A.A.: 80 sonrası tabii bir zengin sınıfı ortaya çıktı, yani kültürlü olmayan…
S.B.: Ama olsun, onların çocukları gelişecek yani böyle komik bir şey de oldu.
A.A.: Basınla medyayla ilişkileriniz nasıldı?
S.B.: Benim aslında ilişkim çok iyidir şöyle o zaman televizyonda biliyorsunuz Ahmet Taner Kışlalı Bakan
olduğu için televizyonda e...şey şimdi ben şimdi şunu Neslihan Gence ve Yalçın Gökçebağ televizyonda
program yaparlardı. Onları da çok severim bana gelirler çekime ben onlara kurabiyeler falan ikram ederim
kahveleri içeriz bu arada onlar çekimlerini yapar giderlerdi; güzel bir de Sanatta Ankara diye bir program
yaparlardı, yani öyle bir şey, orada yayınlanırdı yani, önce.... olmadan hemen tabii ondan sonra bizim
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galeriden de epey fazla yazıyordu Neslihan, o zaman biraz galeri vardı, bana bak seni kayırdığımız
söyleniyor filan diyorlardır ,
A.A.: Neslihan Gence yazıyordu aynı zamanda?
S.B.: Neslihan Gence yazardı, yazık çok acı bir şekilde öldü, kocası da benim ahbabımdı.
A.A.: Nerede yazıyordu?
S.B.: Yazardı ama nerede yazardı şimdi tam bilemiyorum . Olabilir Milliyet Sanat Dergisi falan Neslihan
Gence çok fevkalade yani böylelerine İsmail Cem dönemi televizyonu, Ahmet Taner Kışlalı bakanken onun
döneminin televizyonu bambaşkaydı yani tabi bunlar gidince…
A.A.: Sanata çok değer veriliyordu...
S.B.: Çok değer veriliyordu mesela biz dediğim gibi öğrenciyken festival falan yapardık, Bakan'a çıkardık
bakan bize her şeyi temin ederdi. Yurtdışında ne demek öğrenciye yabancı ülkelerden, mesela Rusya
baleyle katıldı benim öğrenciliğimde, Rus balesi nasıl gelir kolay mı az uz para mıdır bu kadar
adam devleti öyle bir devlet, devlet öyle olur ama şimdiki devlet değil maalesef işte böyle oluyordu bak
şimdiki dönem en kötü dönem değil mi?
A.A.:

Şimdi sanat konusunda evet ama işte Istanbul'da bayağı bir şeyler yapılıyor

S.B. Istanbul bu konuda çok güzel. Çünkü neden orada oturmuş kökleşmiş görgülü aileler var mesela iş
adamları var ne bileyim Eczacıbaşı olağanüstü bir adam yani.
A.A.: Çok destek veriyorlar.
S.B.: O kadar destek veriyorlar ki bayağı onların katkısıyla şey yapılıyor festivaller yapılıyor, müzik
festivalleri yapılıyor, İstanbul başka bir grup.
A.A.: Bienaller yapılıyor, fuarlar yapılıyor.
S.B.: Tabi neler yapılıyor bir söylemi var İstanbul başka, orada zengin de bir grup var.
A.A.: Güzel güzel şeyler açılıyor.
S.B: Evet. sergiler açıldı
A.A.: Galeriler sergiler, İstanbul bayağı hareketli.
S.B.: Ve dediğim gibi zengin aile çevreleri başında duruyor bunları da hobi gibi yapıyorlar kar amacı da
gözetmeden.
A.A.: Çok ilgili de bir genç kuşak var İstanbul'u iyi görüyorum yani ama Ankara'yı iyi görmüyorum.
S.B.: Ankara hiç iyi değil çünkü Ankara'da dediğim gibi yani burada belli bir çevre var.
A.A.: Ankara geri gitti. Bence ilerlemedi.
S.B: Köklü zengin yok Ankara'da
A.A: Olanlar da desteklemiyor.
S.B: Olanlar da desteklemiyor, işte bir kısım var, fazla değil Ankara'da maalesef işte ama İstanbul
korkunç.

İMREN ERŞEN’LE KİŞİSEL GÖRÜŞME SES KAYIT DEŞİFRESİ
Görüşme Tarihi: 14 TEMMUZ 2019
A.A.: Ayşegül Atmaca
İ.E. : İmren Erşen
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A.A.: Benim konum 1970 ile 1990 arasında Ankara'daki sanat galerileri; önce siz hangi tarihlerde başladınız
bu alandaki çalışmalarınıza?
İ.E.: Ben 60, 67'de , 14 Nisan 1967'de Refik Epikman'ın atölyesine şey Türk Amerikan Derneği'ndeki
derslerine giderek başladım; daha önceden resim yapıyordum ama o duygusal falan bir şeydi şimdi tabii
Refik Hoca benim Türk resminde tanıdığım ilk ve tek adamdı o zamanlar Çallı'yı biliyordum. Ama nedense
Refik Hoca'yı bilmeden aşinalığım bir aşinalığım bir şeyim vardı yani yakın hissediyordum hangi sebepten
olabilir onu bilmiyorum ama öyleydi ismini duyunca ben gidiyorum dedim ve öylece başladık ama sezon
sonuydu Türk Amerikan Derneği'nde sergiler açılıyordu işte o sergilere getir bakalım sen ne yapıyorsun
dedi bende bir iki tane portreler yapmıştım kuru pastelle onları götürdüm bir tanesini seçti hemencecik
koydu sergiye, ben tabii çok uçtum dedim ki herkes çok güzel çalışıyor modelden çalışma var nü
çalışıyorlar. Ama ben hiç öyle bir şey bilmiyorum ondan sonra ben de dedim bunlar gibi çok iyi çok çizmek
istiyorum dedim çizemedim utandım çıplak kadını ben oturup da niye seyredeceğim bu yaşıma kadar hiç
hayatımda böyle bir şey olmadı tabii ondan sonra dedi ki ben dedi geleceğim 15 günde bir sen her hafta
bana gelince o da tatil oluncaya kadar yüzer tane desen getir desenle kurşun kalemle kağıtlara çizeceksin
dedi tamam peki çizerim hadi her yerleri dolaş götür; 99 tane çizebildim 100 tane olmadı, gitmeyeceğim
dedim hem adamdan ödev istedim hem de yapamadım nasıl olacak arkadaşım götüren arkadaşım dedi ki
… götürdüm baktım işte bir şey söylemedi ben de o zaman da genç o zaman hemen böyle bir karakter şeysi,
işte çok vasıflısın çok iyi resim yapıyorsun falan nerede öyle bir şey yok. Tabii bir böyle bir böyle yüz tane
çevirdi baktı ben de efendim acaba beğendiğiniz var mı beğendiğiniz diye korkarak sordum bekle sen 100
tane daha getir dedi ve ben de Nisan’ın 14 ünden aşağı yukarı Haziran’ın ilk haftası onu falan bu dönemde
böyle yüz tane getirerek bu dönemi bitirdik sergi açıldı ondan sonra ben dedim ama çalışacağım herkes gibi
ben de yetişeceğim iyi çizmem lazım benim dedim ama o arada da atölyede çalışırken yapamadığım şeyleri
nasıl yapması gerektiğini gösterdi benimkini çizmedi kendi çizdi benim anlayışımı bekledi öyle bir şeysi
oldu, bir düzeni oldu Ondan sonra her 15 günde saat 15.00'de Türk Amerikan Derneği salonlarına…
kapalıdır tabi tatile girince geldi. Baktım anlattı şöyle olacak böyle olacak dedi çizdi kenarlarını gösterdi
ondan sonra Hocam dedim ben böyle çalışıyorum, çalışıyorum da ben bir boya yapayım istiyorum dedim
tamam dedi renk biliyor musun sen dedi, hayır bilmiyorum dedim o zaman anlatayım dedim bir kağıt, o
kağıdı hala saklıyorum tabii kırmızı mavi sarı bunlar siyah beyaz git dedi boyalarını al peki ne çalışacağım
ne istersen çalış dedi hiç şey yok tamam dedim ben artık dedi… Allah hemen boyaları aldım kağıtlar şeyler
tuvaller yaptım kendim bir şeyler bir şeyler boyadım elimdeki atölye desenleri vardı onları tuvale geçirdim,
kendi kafama göre boyadım aşağı yukarı şöyle yüz yüz elli tane olmuştur bir şehir içi nakliyata yükledim
Hoca’nın evine götürdüm resimleri güldü resimleri görünce yaydık bahçeye böyle kibar kibar ay çok
komikti o hali hakikaten çok komikti olacak şey değil güldü böyle elini ağzına kapayarak gülüyor, böyle
dizdim hepsini ondan sonra şeyden önce açık araba, ne o kamyonet açık araba onun arkasına yükledim
kendim oradan hop diye atlayarak tuvalleri indiriyorum koşuyorum içeri giriyorum karısıyla bunlar böyle
kenarda bana bakıyor…
A.A.: Nerede oturuyordu?
İ.E.: Nene Hatun 114'de bahçe katı çok güzel bir evi vardı ondan sonra hocam dedim hiç mi iyi değil bunlar
dedim gel dedi koluna girdim şeye götürdü beni eve götürdü bahçede bir küçük masa hazırlamış karısı çay
saati falan filan gibi hanım hanımcık bir şey bana hiç uymuyor aldı koluna taktı içeri götürdü bir sütun bir
tane dikdörtgen sütun onun üstüne Bonnard şeysi çiçek vazosu vazolu bir çiçeği vardır onun arkada
kütüphane orada bir röprodüksiyon asılı bunu dedi tanıyor musun dedi, evet tanıyorum Bonnard peki dedi
Matisse i tanıyor musun dedi? tanıyorum oradan Matisse'in kitabını çıkardı bu kitabı gördün mü dedi, hayır
görmedim dedim, bu kitabı al dedi her gece dedi bu kitaba bak dedi bu kitaba bak her rengi yüksek sesle
söyle bu kırmızı sıcak, bunun yanındaki mavi, soğuk mavi öbür mavi sıcak mavi, öbür sarı yeşil bilmem
ne böyle her sayfaya bak her resme bak alanlarına bak ondan sonra soğuk sıcak ilişkilerine bak ne kadar ne
koymuşlar, niye öyle yapmışlar bir düşün bakalım dedi bir ay sen buna bak sonra getir kitabı dedi tamam
dedim Eylül falandı Ekim'de hoca gelmedi kitabını götürdüm verdim o sonra kitabı Eşref Hoca aldı aynı
kitabı bana hediye eti
durumu anlatınca… Hoca'ya özel bendedir yani
o kitap
A.A.: Sonra Eşref Hoca Hoca geldi?
İ.E: Hayır o hiç gelmedi, o gezmeye, konuşmaya gelirlerdi, Atölyeyi görmeye gelirlerdi onlar o Arif
Kaptan falan öyle gelirlerdi sonra Lütfü Hoca geldi Refik Hoca'dan sonra Lütfü Hoca geldi ve o iş öyle
sürdü ama Lütfü Hoca'yla biz malzeme çeşitlemesi öğrendik kurşun kalemle çiziyorduk ben aklımca yağlı
boyayı sözde kullanıyordum ondan sonra zaten kaç aylık bir şey o hiçbir şey ifade etmez Lütfü
Hoca'yla mürekkep çalışmasını fırça kullanmasını, sanat tarihi ekolleri bilmem neleri önce anlatıyordu
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sonra atölye model çalışmasına geçiyorduk, suluboya yapmayı... her bir şeyi o öğretti artı haftada bir gündü
iki güne çıkarttık deli gibi sabahtan akşama kadar başladık yani öyle müthiş bir tempo yine ve bu sefer
modelin arkası boş kalıyor tabii yok. Ondan sonra ise doğaya çıkmaya başladık peyzaj çalışmaları, ağaç
çalışmaları. Ondan sonra leke görüntüsü. Doğadan hissedip onu yerleştirmeyi ondan öğrendik, arkasından
Ankara'nın eski sokakları sonra gecekondular Dikmen tepeleri falan Kayaş tarafları gruplar halinde
gidiyorduk kış yaz Lütfü Hoca'yla öyle bişi tabii ki yıl sonu sergileri açılıyordu sonra bir ben hemen şey
dedim ya arkadaşlar ya bu resim işi çok pahalı işler ben bir de burs ödüyorum ondan sonra burslu okudum
çünkü ben şeyde üniversitede; kardeşim bir şey yapalım beraberlik yapalım, beraber çalışalım tamam tatile
beraber gitmeye… çalışmaları hepimizin elinde atölye gibi kullanıp ev ev dolaşıp model getirip yaptık.
AA: Amerikan Kültür'e para mı veriyordunuz?
İ.E: Tabi para veriyorsun orada model duruyor baya ciddi güzel bir model duruyordu yani çok öğretici
…sonra bu sefer evlere taşınmaya başladık bir grup kurduk. Altılar Grubu denen şeyi öylece kurduk ondan
sonracığıma efendim bu sefer evlerde çalışmaya başladık. Naturmortlar girdi işte elmalar armutlar girmeye
başladı, çiçekler girmeye başladı. Konular artık iyice değişti yani böyle böyle sonra ta 1972 yılına kadar
ben hem de o grubun tabii faaliyetleri var hem Ankara'da her sene grup sergisi açmak, grup sergisi açmak
ondan sonra o sergileri Anadolu'nun bir köşesine muhakkak götürmek…yani prensipleri öyleydi altı
hanımdık bir kişi sonradan girdi 7 kişi olduk.
A.A: O günün koşullarında nasıl götürüyordunuz, ekonomik olarak zor değil miydi?
İ.E: Zor tabii yüklenip götürüyorsun hafta sonu ben çalışıyorum. Ayrıca Türkiye Petrolleri'nde çalışıyorum,
hafta sonları alıp götürüyordum; bu gittiğin yerde şey olmaz asacak yer olmaz çünkü hepsini hallediyorduk,
belediyelerde valiliklerde, özel yerlerde İzmir’de Bursa’da İstanbul'da falan açtık sergileri o zaman.
A.A. Amerikan Kültür’ün atölyesi neredeydi o zaman?
İ.E: Orada o binanın bu binanın şöyle söyleyeyim, kapıdan girdiniz mi yukarıya çıkıyordunuz, arka
tarafta, yani kapalı bir alandı o şey arkadan da kapısı vardı ama biz onu bilmezdik. girdiğiniz 2- 3 basamak
çıkarsanız şöyle şu tarafta.
A.A: Galerisi var mıydı o zaman?
İ.E: Tabi ki vardı, orada sergiliyorduk.
A.A: Nasıldı sergiler?
İ.E:. Çok iyiydi, çok kaliteli sergiler açılmıştır.
A.A: Takipçiler?
İ.E.: O zaman bütün yabancı misyon geziyordu sergileri çok önemli bir şey yani yabancı biz bütün
davetlerimize yabancı misyona davetiye gönderirdik o zaman mesela gelirlerdi de çok alırlardı resim falan
tabii.
A.A: Şimdi gelmiyorlar...
İ.E.: Öyle olmaz çünkü Avrupa'nın kopyası resimler yapılıyor da ondan özgün resim yok.
A.A: Ankara'nın sanat ortamı nasıldı?
İ.E.: Ankara'nın sanat ortamı benim ilk şeyim ben 1967'de Doğuş Galerisi'nde Eşref Hoca'nın resimlerini
görerek ilk sergiyi böyle gördüm sergi olarak ilk sergiyi öyle gördüm 1967'de ama ondan önce Hollanda'ya
gitmiştim tabii. Van Gogh'ları gördüm bundan sonra ne tabii Rembrandt'ı gördük büyük sergi evinde şey
vardı, şimdi modern müze yapmışlar orayı neydi isim meseleleri benim için çok zor, adamcağızın çok
büyük 250 tane resmini gördüm. şaşırmıştım ama böylesini de yapılıyormuş dedim ultramodern dönemidir
o
şey
gibi
çok
bilinen
bir
adamın
işini
çıkaramıyorum
neyse.
A.A: 1967'lerde Doğuş vardı yetmişlerde neler vardı yetmişlerle 80'ler çok farklı çünkü yetmişlerde çok
az galeri var.
İ.E: Var onların hepsini sana söyleyebilirim birkaç tanesinin ismini ve davetiyelerini de getiririm
Doğuşunkini getiremedim ama şeyden bakabiliriz bizim Gencay'ın Gencay da orada sergi açtı Gencay
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Kasapçı ... yetmişlerdeki şeyler özel galeri olarak mesela Leonardo Sanat Galerisi var, Devlet Güzel
Sanatlar Galerisi var.
A.A: Orası bayağı aktifmiş herhalde değil mi?
İ.E: Ama yerini yanlış biliyorlar benim gördüğüm Izmir Caddesi’inde Varan terminali vardı köşede şimdi
limon oldu orası Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. Ben orada 68 senesinde 68 senesinin Devlet Resim Heykel
sergisini ve ilk defa Eşref Hocayı Cemal Bingöl'ü orada gördüm, oturmuşlar sohbet ediyorlardı ve hiç
unutmuyorum konuşulan şey de o seneki Devlet Sergisi'nde ödül alan içeride mi dışarıda mı diye bir resim
vardı. Kahverengiler yapılmış onu konuşuyorlardı, onun üzerine konuşuyorlardı ben de ilk defa bir Türk
yani ve Refik Hoca'dan gayri Türk resmi ressamı gördüm yani böyle bir şey sonra Milli Kütüphane galerisi
var hah Sanat Sevenler Derneği'nin fuayesi var, Türk Amerikan Derneği; Sanat Sevenler Derneği, Tuna
caddesi bir numaradaydı böyle merdivenlerden aşağıya gidersiniz sol tarafta böyle ferforjeli bir duvarı olan
bir buçuk duvarı olan ferforjeli bir bölümdü ben orada başkanlık yaptığım dönemde bütün salona yaydım
çünkü küçük bir sahnesi de vardı, büyük ustaların büyük bir sergisini açmıştım orada ben; Türk Amerikan
Derneği var, Galeri Milar var, Doğuş Galerisi var bu şeyde nerede Ankara Sanat Tiyatrosu'na geliyorsun,
geçiyorsun, Türk Amerikan pazarları var ya Amerika pazarlarının oradaydı yeri orası Türk Alman Kültür
Merkezi var İzmir Caddesi’nde şeyden önce, şimdi Kalkınma Bankası mı var ne var bir şey var, Kalkınma
Bankası'nın …
A.A.: Yetmişlerde oralardaydı?
İ.E: Tabi ki, sonra geçti caddeye Galeri Oran Yapı Endüstri merkezi var; şimdi o Atatürk Bulvarı üzerinde
Aktif English mi ne bir yer var. Orada birinci kattaydı üst kattaydı orada ne sergisi açıldı benim
hatırladığım; birkaç tane çok önemli sergi açıldı orada ama şimdi hatırlayamadım.
A.A: Onlar benim elimde var ama resim falan hiçbir şey yok elimde
İ.E.: Olmaz, neden olmaz, çünkü o zaman fotoğraf çekmek falan çok maliyetli işler; Artisan var Cinnah
üzerinde bir de yedeğini açtı daha yukarıda Çankaya'ya doğru Çankaya'ya doğru daha yukarıda. Evet
Vakko Sanat Galerisi var ilk açılan sergi de Eşref Hocanındır. 1976'da Eşref Hoca'nın sergisi açıldı 15
Haziranda o sergi aslında Eşref Hoca için açılmayacaktı o sırada şey Paris'te yaşayan Fikret Mualla
sergisini açmak istediler fakat o zaman tabii gümrük meseleleri çok büyük problem olduğu için
gelemediğinden getiremediler, onun üzerine Eşref Hoca'yı herkes tanır, Ankara'da dediler ki çalışkan bir
adam muhakkak elinde resmi vardır dediler ve Vakko'da bunu Eşref Hoca’ya açalım onun yerine tamam
mı ve demişler daha doğrusu ben ondan belli bir şeyden sonra öğreniyorum bunu demişler ama salonlar
bayağı büyüktü 5. kata Gencay Kasapçı sorumlusuydu ondan sonracığıma ve ama hocanın elinde resim yok
10-15 tane yaptığı resim var nasıl olacak Gencay o sırada bana dedi ki biz Eşref Hoca'nın sergisini açacağız,
Vakko'nun tam karşısında Türkiye Petrolleri'nde çalışıyorum, ondan sonra Gencay'ı tanıyorum tabi
sergilerden ondan sonracığıma şey dedi, biz ilan vereceğiz dedi Eşref Hoca resimleri toplayacağız dedi ama
dedi, muhakkak kötü gelecektir dedi, bakımsız gelecek dedi, yardım eder misin bana dedi tamam daireden
çıkar ederim dedim evim de zaten 5 adımda aşağıda yani çok yakın Müdafa’da oturuyorum yani her şey
çok yakın ondan sonra tamam dedik 1200 tane resim geldi işte 1200 resim geldi ve bunların hepsini biz
temizledik, bakımlarını yaptık. çerçevelerini düzenledik? Temizlediği her şeylerini yaptık öylece ben resim
nasıl temizlenir de öğrenmiş oldum yani ve Eşref Hoca'ya da dedik işte İmren Hanım dedi. Sizin
resimlerinize yardım etti dedi Hoca da bana ertesi günü bir resim hediye etti şimdi Vakko'nun 1976
Nisan'ında açıldı ilk sergi açılış tarihini öyle bilmen lazım? ondan sonra birçok insanın sergisi açıldı orada
yani Avni Bey'in açıldı falan Fransız Kültür var belediyenin şimdiki belediyenin Büyükşehir belediyesinin
yanında küçük bir binaydı . Ondan sonra şeyde bir alt sokakta Çanakkale Seramiğin Çanakkale Seramiğin
dükkanı vardı, Güral Seramik, öbür tarafta Sakarya tarafında bu yan caddede yani İnkilap Sokakta
Çanakkale Seramiğin satış bürosu vardı, Birleşmiş Ressamlar Derneği Çanakkale Seramik'le anlaştı çünkü
... Çanakkale Seramikte Çan da manda çalışıyor dernek yeni kurulmuş birleşmiş ressamlar orayı teşhir
salonu olarak duvarlarını kullanıyorduk ayda bir orada sergi açılıyordu üyeler sergisi açılıyordu Kayıhan
Keskinok falan da yazı yazıyordu, küçük bir broşür çıkarılıyordu Akbank'ın galerisi vardı. O da şey de
Kızılay'da Akdeniz Sanat Galerisi vardı şimdi o Akdeniz Sanat Galerisi- Selçuk Milar'ın Yüksel
Caddesi’nin köşesindeki binasının yanındaki binaydı AKDENIZ, Ben şimdi göreceksin, şeyini vereceğim
fotoğrafını çekeceksin yapılan bir şey. Umumi bir sergi var onu vereceğim. Maltepe'de. Maltepe’de de şey
neydi ismi Tuzcuoğlu Sanat Galerisi 74 numara.
Kibele çok sonra var ama sonra 80
küsur'lerde Seksen'lerin sonuna doğru olması lazım Kibele'nin Şey Sesimiz dergisinin sahibi Hasibe
Ayten'in galerisi o Kibele şeyde Maltepe'de nasıl söyleyeceğim köprüyü geç, ondan sonraki blog özveren
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sokak mı ona gelmeden . Halk Bankası'nın galerisi vardı tam tarihini bilemem şeyde Cinnah üzerinde
Alaçam sokak şimdi postane orası sonra orası kapandı şimdi şeye taşıdılar Arjantin'e.
A.A: 1980'den sonra bayağı açılmaya başladı değil mi?
İ.E: Tabi ki mesela Milli Piyango açıldı daha bir sürü galeri açıldı.
A.A: Milli Piyango aktif bir galeri miydi?
İ.E.: Şimdi şöyle ilk zamanlar katalog falan yapıyorlardı sonra vazgeçiyorlar, işte o katalog falan bu işi
gündeme getiriyor, genellikle grup sergileri hatırlıyorum ama yani orta seviyeli sergiler yani böyle, mesela
bir Turan Bey'in sergisi olmadı orada hiç bir zaman olmaz da yani anladın mı öyle bir şey.
A.A: Sonra bir Evrensel açıldı değil mi?
İ.E. Evrensel 1980'ler, yetmişlerin sonunda pardon yetmişlerin ortası diyelim Evrensel Galerisi Eşref Hoca
iki kere sergi açtı orada.
A.A: Orası bayağı aktifti değil mi?
İ.E: Yani evet evet öyleydi…
A.A: Seksenlerde biraz böyle yukarı doğru Cinnah'a doğru mu açılmaya başladı , Urart var Artisan var.
.İ.E: Artisan zaten vardı, Artisan kaç zamandır vardı, Siyah Beyaz evet Siyah Beyaz seksenlerde Artisan
büyük şeyi açtıktan sonra Urart o da biraz altında açıldı yani belki işte diyorum acaba şeyin Artisan’ın .
Orayı bırakıp Istanbul'a gitmesinden sonra orayı aldı öyle bir şey olabilir, Turkuaz biraz bu tarafta başka
türlü bir şeydir o galeri.
A.A: Nasıl yani?
İ.E.: Yani şöyle söyleyim çocuk böyle herkese açılmaz herkesin yani bilinen insanların resimlerini şey
yapmaz sergilemez, yeni insanlar çıkarır, yeni sergiler yapar, öyle yani, daha içine kapanık, daha farklı bir
şey kendisi, orada çalışan Hanım da Türkiye Petrolleri’nden tanıdığım bir kadındı şeyi de tanırdım, neydi
çocuk resimleri falan da vardı ama ....efendi çocuktur ama biraz kendine hastır o bilemem yani öyle çok
fazla herkesle görülmez, galerilere gitmez gezmez sevgi var sonra sevgi sanat galerisi var
A.A: Sevgi 80'lerin sonuna doğru değil mi?
İ.E: Sevgi aşağıda Konur sokaktaydı , emekli olduktan sonra çalıştı sonra evet yukarıya çıktı.
A.A. : Leonardo'nun sahibi kimdi?
İ.E. : A... Füsun o Izmir'e taşındı, sonra Istanbul'a gitti. İzmir'de de galeri yaptı Füsun ama şey yani resim
galerisi'den Izmir de çok fazla şey olmadı ama çocuk resmine çok önem verdi. çok güzel burada sergiler
açtı şeydeydi o Tunalı Hilmi'nin üstünde girişten sol tarafta aşağı tarafta bir galeriydi şimdi Istanbul'da
da görmedim ben ama
tabii sanat yapım öyledir o dönemleri biliyorum.
A.A: Doku Sanat'ın sahibini hatırlıyor musunuz, kimdi?
İ.E: Şimdi aaa tabii canım tanımaz mıyım şey dur söyleyeceğim söylerim
yanında…vardı ben gitmedim ben gitmem bazı galerileri ben bilmiyorum.

Selvin de vardı,

A.A. Kimle çalışmıştınız, hangi galerilerle çalıştınız?
İ.E.: Ben Sevgi’yle çalışıyorum, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açtım, Artisan'da açtım her sene bir
başka yerde açardım Sanat Yapım'da açtım ne bileyim ben bir sürü mesela annemi kaybettiğimiz sene
şurada şey var, neydi şurada isimler var oraya bakalım ondan sonra hatırlamıyorum elliye yakın sergi
açtım ama bizim zaman yani 60’larda genellikle Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde veya Iş Bankası
Galerisi’nde sergi açmak önemliydi yani oralar prestijdi neden Iş Bankası çünkü katalog yapıyorlardı,
mesela ben Emlak Bankası'nda açtım katalog yapmışlardı ondan sonracığıma ne bilim ben işte bir sürü
yerlerde bir şeyler oldu ama bizim zamanda yani o Güzel Sanatlar Galerisi çok önemliydi.
A.A: Dünyada en çok gezilen galerilerden diyorlar orası için?
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İ.E: Tabi ki bir de şey yani ısınmaya giriyordu insanlar ama kültür alıyorlardı, kültür alışverişi yapıyorlardı
yani oraya mesela şimdi Hikmet Onat mesela ilk sergisini orada açtı çok önemli bir yer, yani düşünsene
Türk resim tarihinde Hikmet Onat gibi bir adam ilk sergisini orada açıyor bu ne kadar önemli Burhan
Uygur ilk sergisini orada açıyor, devlet sergileri orada açılıyor ne kavgalar oluyordu orada Bedri Rahmiler
gelir o başka bir şey söyler Arif Kaptan gelir o başka bir şey söyler böyle bir hareketlilik var.
A.A.: Çok aktifti değil mi o zamanlarda sanat hayatı?
İ.E.: Çok aktifti, sergi açılışlarında oturup da aaa sen bu yaz tatile nereye gidiyorsun diye konuşulmazdı
ben hatırlıyorum mesela şeyde de zaten göreceksin Eşref Hoca'nın şeysinde Doğuş Galerisi'ndeki
sergisinde ben yoktum o zaman ben sonradan tamamıyla tesadüf bir şeyi gezerken nedir o Amerikan
şeylerini neyse işte oradan da alışveriş yapmak için gezinirken orada bir sergi gördüm Orhan Peker oranın
yöneticisi ve ben Eşref Hoca'nın resimlerini her şeyi yem yeşildi başka hiçbir şey hatırlamıyorum, bir
tanesini hatırlıyorum. Yeşillikler içinde bir tane böyle açık sıklamen pembe bir ev evet ne kadar etkilendim
ondan nedir o sonra da hiç görmedim o resmi de ayrıca da hiç o kadar resim geçti elimden Eşref Hoca'ya
ait hiç... ama o resim ve ismini o zaman öğrendim ama kendisini tanımıyorum Devlet sergisinde de
kendisini gördüm.
A.A.: Oraya çok gidiyormuş herhalde.
İ.E: Her gün… içeride çocuklar eğitim görüyorlar Cıvıltı Akademisi
A.A: Orada atölye de vardı, eğitim görüyorlardı,
İ.E: Çocuklar geliyordu Alp Bartu mesela onlardandır buraya gelenlerden çok kişi geldi.
A.A: Ne

güzelmiş ya ben dinledikçe keşke o zamanlar o ortamda yaşasaydım diyorum.

İ.E.: Istanbul'dan her gelen bir kere oraya gelir ondan sonracıma orada otururlar Eşref Hoca saat 2’de
yemekten çıkar Ticaretliler Sarayı’ndan yani Mithat Paşa'dan çıkar onlar arkadan merdivenlerden iner gelir
oraya oturur o geldi mi arkasından Turgut Zaim gelir arkasından Refik Hoca gelir arkasından Arif Kaptan
gelir orası öyle bir dolar.
A.A: Sohbet ederlermiş, sanatçılar onları dinlerlermiş,
İ.E: Biz dinliyorduk işte uzaktan uzaktan gidiyoruz. korkuyoruz böyle dinliyorduk tabi öyleydi sonra bir
ara Deli Osman (Osman Zeki Oral) burada müdür bunlar konuşuyorlar, dedikodu bilmem ne her şey orada
Osman bunları kovdu, Refik Hoca falan çok kırıldı, çok üzüldü, küstüler işte ben de o sırada 76 senesinde
Sanat Kurumu’nda başkan sanat kurulu başkanı oldum olunca orası çok çok talebelerin de gittiği bir yer
yani ben içki içmesini, ne bilim sigara içerken çay bardağını nasıl tutacağımı fincanı falan orada gördüm
öğrendim şimdi öyle bir yere başkan olmak ve şey sanat kolu başkanı olmak çok önemli bir şey ondan sonra
dedim tamam ya ben Eşref Hoca'yı buraya getiririm köşeye oturturum klasik müzik seviyor evde bir tane
pikabım var, aldım, onu da getirdim oraya koydum güzel de çocuk koydum başına habire Bach'lar
Beethoven'lar çalıyor çalışıyor karikatür yapıyor, resim yapıyor, o gelince başkaları da gelmeye başladı,
arkasından sanat programları yapmaya başladım Istanbul'dan mesela ne diyeyim şey Aziz Nesin Nusret
Hızır burada bir sürü Bedrettin Cömert hepsi tiyatrocuların hepsi geldi... bilmem neler orası başka bir şey
oldu eskiden öyleydi sonra bir maddi sıkıntılara düştü ondan sonra böyle bir kalkınma oldu sonra ben tabi
iş resim bir de orası gece yarılarına kadar çalışıyor, insanlar geliyorlar, oturuyorlar, içiyorlar, sırasında biraz
sapıtıp hatun getiriyorlar birşeyler oluyor yani onlara mani olmak gerekiyor öyle bir şey ama müthiş bir
sanat faaliyeti var; Tuna Caddesi bir numarada giriyorsun aşağıya iniyorsun şeyin ve SSK
binasıydı, kiralamışlar. Orayı fakat kiraları ödeyemez duruma gelince de rezil olmuş orası sonra oradan
çıkıldı, sokaklara döküldü bütün bu eşyalar çok özel eşyalar vardı çok özel yani Türkiye'nin bütün her
yerinden toplanmış bir şeyleri vardı. Malzemeler kilimler, bilmem neler... çiniler özel yapılmış
çiniler, ocaklar ondan sonra piyano odası var bilmem ne böyle gerçekten şık bir yerdi kristal bardaklar
porselenler öyle bir yer orası çünkü şey Ozan Soy kurmuş orayı ve Demokrat Parti'nin meclisten çıkan
insanları gelmişti orada oturacaklar sohbet edecekler, ama programlar da yapılıyor daha ben talebeyken bin
dokuz yüz bilmem kaçlarda 5 7'lerde 5 8'lerde falan oraya gelip biz program dinliyorduk kültür faaliyetleri
yani edebiyatçılar geliyordu..günün neyse konuşmaları, onlar konuşuluyordu, konserler olurdu, ufak çaplı
konserler oluyordu 30 kişilik 40 kişilik falan tiyatro tenkitleri oluyordu, sanatçılar geliyordu, tiyatro
kürsüsünden adamlar geliyordu konuşuyorlardı mesela İlber o zamanlar çok şeydi yani.
A.A: Şimdi ne kadar az var öyle yerler...
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İ.E: Yok, dünyada tektir bence orası hiç öyle bir yer görmedim ben İngiltere'de vardır öyle publar ama
burası başka türlü, müthiş güzel bir şey çok çok istedik bir yere taşınsın, bir şey olsun sonra ben ikinci kez
başkanlık yaparak şeyin oraya Adakale sokağın oraya aşağı tarafında başına şimdi neresi orası çağdaş
yaşamın bir şeysi var orada Adakale sokakta şimdi ne diyorlar Mediha Eldem sokak aşağı kısmı ikiye
ayrılıyor ya o aşağı kısmındaki kapıdan şeyden girişte sağ tarafta sokaktan girişte sağ tarafta kaç numaraydı
orası hatırlayamadım şimdi orayı kiralamıştık şimdi orası adam sahibi orayı şey yapıyor kıraathane yapmış
kumar falan oynanıyor da şimdi orayı da çok güzel yapmıştım ben başkandım çok büyük sorumluluklarım
vardı her şeylerini ödedim falan filan yani çok temiz, güzel bir yer oldu ama dayanamadı üç sene yönettim
yeter çok zor bir şey mesela çok hoş bir şey yapmıştım bir tane kalmadı ki kayıtlıydı hepsi sözde gelen
konuşmacıların ses kayıtlarını alıyordum. Almanak hazırlamak için ses kütüphanesi kurmuştum. Yani 70
80 tane ses kaydı var mesela Bedrettin Cömert şimdi onlar yok yürüttü birileri benden sonra gelenler...
bileydim
ben
kendim
alırdım
bir
yere
koyardım.
A.A: Ne güzel bir arşiv olurdu..
İ.E: Tabi ki bizde arşiv kültürü yok. Son derece yanlış, bende var var Vakko'nun davetiyelerini
buluruz hatta bazı sergileri bile şey yapabilirim yani afişlere falan bile çıkar ama biraz ulaşmam bir dönem
ulaşamama şeyi ilk başta hocanınkilerin arasından çıkarıp veririm ondan bir şey değil. Yani ve tabii ki
tabii…Sanat Çevresi’nde yazdı. Yani oralardan çıkar kimden eser geçmiş ne yapmış bellidir.
A.A: Bir dönem de herhalde, 1980'lerden sonra sanatçılar yavaş yavaş Istanbul'a gitmişler?
Herhalde buradaki ortamın tadı tuzu kalmadı mı?
İ.E: E tabi yani öyle bir de şey para meselesi yani sanatçılar eskiden buraya niye geliyorlardı, sanatçılar
nerede resim satabilirdi; Devlet satın alıyordu o da biraz tavsayınca Istanbul piyasası zengin. Yani
Istanbul'da tüccar kısmı orada hareket orada.
A.A: Eserler satılamıyordu da piyasa oluşmamıştı herhalde değil mi?
İ.E: Şimdi şöyle tabii aslında yoo resim satışı oluyordu da ama yani böyle bildiğiniz şey gibi hani ticari
anlamda her gün bir resim satılıyor falan filan diye bir şey yok ama ben mesela ben hatırlıyorum, benim
resimle ilgili masraflarımı ki ben neyim çok başındaydım, üstelik de ben 10 sene sonra açtığım sergi işe
başladıktan sonra.
A.A. Eskiden herkes ne kadar mükemmelliyetçiymiş on sene sonra sergi açılıyor...şimdi iki sene sonra sergi
açıyorlar.
İ.E: Üç ay, şimdi şey o zaman 78'de açtım ben ilk sergimi ama biz tabii şeyle altılar grubunun sergilerini
açıyorduk iki senede bir senede bir orada herkes eşit oranda onar tane resim koyuyordu, birer ikişer satılır
o sene o yapacağın kağıt masraflarını boya masraflarını karşılayan bir şey oluyordu. Bir de Birleşmiş
Ressamlar'ın üyesi olduğum için onun da ortak sergileri vardı. Orada da zaman zaman satılıyordu yani öyle
bir şey ama kendim kişisel sergi açmaya başlayınca benim de satışlarım oldu ama ben Paris'e gittikten sonra
bayağı zayıfladı unutuldu hemen unutulur o zaman öyleydi bürokrat resim alabiliyordu Birleşmiş
Ressamlar çok önemliydi 1970'lerde çünkü hem dergi çıkarıyorlardı dergi çıkarmakla Anadolu'daki şeylere
uzanabiliyorlardı, ressamlara uzanabiliyorlardı, ona bir taze kan gidiyordu aidat ödeyen yani abone
olabiliyordu, insanlar ve resim hakkında bilgileri oluyordu. Bilmedikleri çok güzeldir onlar Turan Bey'in
zamanında özellikle söyleyeceğim Turan Bey'in zamanında Çanakkale Seramik'te başlamış olmasına
rağmen Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Zafer Pasajı'na taşındıktan sonra orada her sene sergiler açılıyordu
yılbaşına neyse işte belli de zamanlarda bir de ucuz satış sergileri yapılıyor senede bir kere güzel bir şey
tabii ki şimdi Orhan Peker'den o zaman ki fiyatları 2500 se ne bilim ben beşyüz liraya resim alabiliyorduk
Orhan Peker alabiliyordu öyle ben şu kötü resmi vereyim daha bir ucuz olacak resim vereyim demiyorlardı
adam gibi resim koyuyordu insanlar, şimdi öyle değil.
A.A: Şimdi ucuz resim sergisi oluyor mu?
İ.E: İşte şimdi yılbaşında küçük işler diye bir şeyler yapıyorlar ama onlar küçük iş, onlar farklı, onlar küçük
iş, bunlar öyle değil düşün Karaburçak ondan sonra ne bileyim ben Turgut Bey ondan sonracıma Eşref
Hoca, Abidin Elderoğlu, hepsinin resmi ucuz satışta Adnan Turani yani düşün ne kadar güzel bir şey
insanlar koleksiyoner oldular işte öylece.
A.A: Bürokratlar falan alıyorlar mıydı?

252

İ.E: Tabii yani bürokratlar falan alabiliyorlardı, ikincisi Kolej’deki 1960'lar döneminde Eşref Hoca ve
Turgut Zaim'in olduğu dönemde Rüksen Hanım vardır, Rüksen Günaysu vardı, onun döneminde olan,
dışarıya olan ilgi talebelerin yetişmesi için dışarıya verdikleri, gönderdikleri, gösterdikleri talep ettikleri
ödev olarak talep ettikleri şey hep sanatsal boyuttaydı o çok önemlidir ve ben derim ki ben bu benim kendi
görüşüm, onların o terbiyesi ve o düzenlemesi talebelere gösterdikleri sanatla ilgili bilgiler aktarımlar neyse
onlar Ankara'da alıcı kitlesini oluşturdular. Başında Eşref Hoca’nın bütün talebeleri Eşref Hoca'dan resim
alırdı. Öyleydi yani ama o sevmediğinden değil başlamış arkasından Karaburçak'dan alırdı, arkasından
Kayıhan Keskinok'tan alırdı çok önemli bir şeydi ben onu hatırlıyorum, sergi açılışlarında mesela ben
mesela Kaya Beyle Kaya Özsezgin'le veya Ismail Altınok'la mesela Eşref Hoca'nın resim üzerinde figüratif
nonfigüratif konusu üzerinde tartıştıklarını, sergi açılışında konuştuklarını tartıştıklarını ama halkın da
dinlediği bir şekilde tartıştıkları hatırlıyorum, açılışlar öyleydi. Yani belli bir kalite vardı mesela ben bir
seferinde Iş Bankası'nda bir galeri açılacak o Iş Bankası Galerisi de şey yukarıda Atatürk Bulvarı büyük
sinema büyük sinemadan biraz daha bu tarafta bir yerdeydi Iş Bankası ilk Galerisi 5., 6. katta ondan sonra
…biz aldık Hoca’yı götürdük, kapı kilitli peki nasıl olabilir, nasıl olabilir? Siz sanatçıya niye saygı
duymuyorsunuz, niye sanatçının müşterisine engel oluyorsunuz, kavga etti kapılara vurdu, oysa çok kibar
bir adamdı meğer içeride birtakım insanlar resim alıyorlarmış o alışları müşteriler görmesin diye kapıyı
kapamışlar bizimkiler de giremiyorlar bütün sıkıntı da oradan çıktı yani öyle kavgalar olurdu Şefik Bursalı
mesela şeyin evinde oranda Gencay evini hem atölye hem galeri gibi yaptığı zaman orada bir bütün
Ankaralı ressamlardan bir sergi yapmıştı. Mesela benim resmimin yanına bunu kim koydu diye kavgalar
oluyor yani o kadar ciddiye alınıyordu işler Devlet Sergileri’nde de öyleydi biz mesela asla öyle iyi yerlere
falan ben şuraya oturacağım diyemezsin asamazlardı, asmazlardı Arif Kaptan mesela kızardı, kim
oluyormuş da gelmiş benim yanıma koymuş kim koyuyor bunu diye çıkışırdı yani o kadar ciddiye
alıyorlardı yani.
A.A: Şimdi çok farklı değil mi sanat ortamı?
İ.E: Yani...onun için biraz geri durmak lazım, fazla konuşmaya da gerek yok çünkü bu gidiş böyle gidiş,
dışarıda da böyle.
A.A: Her şey değişiyor yani?
İ.E: Evet ama iyi iş yapılırsa o gene takdir edilir yani.
A.A: Basın ve medyanın ilgisi nasıldı?
İ:E: Var, ama o zamanki basın ve medyanın ilgisi hep şeydir mesela bizim Altılar Grubu’yla ilgili 6 tane
hanım hepsi genç o biz böyle şey çok severlerdi hocalar çok severlerdi çok şey öğrettiler bize, kırmadılar
küçümsemediler, çok şey öğrettiler güzel şeye yönlendirdiler ama gazetelere bakarsanız güzelliğimizden
bilmem neden şaşalardan bahsederlerdi.
A.A: Yazıyorlardı ama değil mi?
İ.E: Yazıyorlardı yazıyorlardı şimdi artık telefonlar falan ediyorsun o zaman galeriye herkes gelirdi.
A.A: Çok az muhabir varmış, Ankara'yla ilgili çok az var.
İ:E: Şimdi tabii dergiler Istanbul'da yani mesela Cumhuriyet eskiden Ankara'yı daha ağırlıkla yazardı; Eşref
Hoca'nın Cumhuriyet'e yazı yazdığı dönemleri ben biliyorum Istanbul'daydı o ama ben Ankara'ya götürüp
veriyordum ama buradakiler oradakilerden farklı insanlar değildi şimdi ekip farklı tabii değişti.
A.A: Evet Ankara hakkında yazılan çok az var şimdi ?
İ.E: Yani yok yazmazlar çünkü Istanbul'un kafasında öyle bir şey var ... öyle bir şey olamaz yani olur mu.
A.A: Yurtdışına sergi götürme şansı var mıydı o dönemlerde.
İ.E: Yani tabii ben mesela 1982 senesinde bana Dışişleri Bakanlığından şey yaptılar işte bir teklif getirdiler
İmren gel sergi aç falan ben haddime düşmez dedim ama ben sanatçıları tanıyorum çok kişiyi tanıyorum
ben onlardan resim toplar getiririm dedim ve götürdüm 70 tane resim götürdüm tabii; ha şey söyleyeceğim
bu apartmanın şurasında da bir galeri vardı ve burada Duran Karaca'nın çok güzel sergisi açıldı önemli bir
galeridir şeydir karı koca onlar Ortadoğu'da bulurum. Onları yani Duran Karaca'nın şeyini bulduğumda
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sana söyleyebilirim ismini galerinin aşağı yukarı bir mesela Oya Katoğlu babasını Turgut Bey’in şeyleri
vardı gravürleri vardı onları burada sergiledi sana böyle bu şeydeki insan hafızası çok... ben çok çok iyi
bilirdim, ama şu var tabii ki ama Paris'e sırf onun için gittim bugünkü aklım olsa ben Paris'e gitmem mesela
çünkü burada bu insanlar, yani bu bizim Ankara çevresindeki bu insanlar hepsi ama hepsi çok iyi, yakından
tanıdık hepsini bu insanlar o yaşlarına gelmişler, hepsi 60'ın üzerinde 60'ın başından diyelim 80'e uzanan
bütün hayat tecrübeleri seni dinleyen birine ihtiyaçları olduğu bir zaman sen gidiyorsun onları dinliyorsun
onların bütün bu kadar senedir doğru veya yanlış bütün tecrübeleri bütün biçimlendirişlerini sana
sunuyorlar üniversitede öğrenilmez çok doğru ve ben Paris'e gittiğim zaman dünyanın her yerinden
çocuklar işte beaux art neydi bir göreyim dedim parayı da bastırdım gittim Amerika'dan Almanya'dan bir
sürü yerden hocalar geliyor; yapıyorsun çalıştırıyorlar yapıyorsun. koyuyorsun sen nesin hiç umurunda
değil oraya bakıyor o zaman bizimkilerin lafı ne oluyor tatsız tutsuz bir şey oluyor ama söylenecek bir şey
yok onlar çok büyük Allah mesela şimdi ikinci bir hata var o benim aklıma takılıyor geçenlerde işte bir
yerde konuşma oldu: Istanbul Resim Heykel Müzesi neden akademinin içinde tamam o günkü şartlarda
öyleydi, o günkü şartlar ne şimdiki şartlar ne sen koskoca Istanbul'da koskoca Istanbul kimse farkında değil
Istanbul dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Orada sanatsal ortam açısından Türkler ne yaptı ki bu
kadar karşı insanlar varken ne yaptığına bakacak bakılacak resim şeyimiz yok giremiyorsun yani
içeriye böyle bir şey olabilir mi? Devlete ait resimleri, kim izleyecek önce kendi milleti, kendi gençliği,
kendi ilgi alanları olanlar izleyecek, giremiyorsun, araştırma yapmak istiyorsun yapamıyorsun, ben
delirdim, ben bilmiyordum böyle bir şey. Orhan Peker'in devlet sergilerinden bir tanesinde ikincilik ödülü
almış bir resmi var karpuz resmi ben onu görmek istiyorum dedim giremezsin niye giremezsin gireceğim
dedim resme hatır diye yiyecek halim yok, gireceğim kardeşim dedim. Oturur beklerim kime gideceksem
söyleyin gidip oradan yazılı kağıt vereyim dedim çekmeyeceğim göreceğim ama rezil durumda da onun
için
göstermiyor
bakımsız.
A.A: Hep sıkıntı olmuş orası.
İ.E: Onun sebepleri de oradaki hocaları yazık çok üzülüyorum burası burayı şimdi geçenlerde gittim dediler
ki yeni düzenleme yapılmış ondan sonra gittim bir boş zamanımda Japon 3 tane kızcağız genç kızcağız
benlen beraber dolaşıyorlar onlar dolaşmışlar o kadar yanlış şeyler yapılmış ki çok acı bir şey ama yani.
A.A: Ne yapılmış yanlış?
İ.E: Şimdi giriyorsun Eşref Üren salonu diyor, içinde üç tane Eşref Üren gerisi başkası sonra gidiyorsun
koridorları geçiyorsun Eşref Hoca'nın resmi karısıyla yan yana değil. Karısı başka yerde kendisini başka
yerde böyle saçmalık olur mu tat vermiyor; acaba kim yapmışsa yanlış yapmış bizim Celal'in resmini
koymuşlar, Celal'in öyle resimle gösterilmesi doğru bir şey mi, ayıptır.
A.A.: Koşullarınız uygun olsaydı siz de gider miydiniz İstanbul'a?
İ.E: Gitmem, hayır ben İstanbul'a gitmem.
A.A: Neden burada kalmayı tercih edersiniz?
İ.E: Şimdi ben liseden mezun olduğum zaman seçimimi ben Ankara için yaptım benim Istanbul'da babam
yaşıyordu, halalarım vardı teyzem vardı. Eczacılığı da kazanmıştım ama ben istemedim ben özgür olmak
istiyorum ne babamdan ne de annemden herhangi bir destek almadan burslu okumak istedim doğrusu oydu
öyle yaptım burada kaldınız İstanbul'u ben sevmem yani gezmeyi hakikaten çok seviyorum, çok da iyi
bilirim, ama gitmem. Ben güzel ortamda burada bulundum, elimdeki olanaklarla burada çalıştım yani ben
burada olmayı tercih ederim eğer iyi bir şey yapıyorsanız zaten gelirler yani bütün sanat tarihinde bu böyle
olmuştur.
A.A: Ankara'da o dönemlerdeki sanat galerilerinin Ankara'daki ya da Türkiye’deki sanat hayatına nasıl
katkıları vardı ?
İ.E: : Tabii yani günde yani sanatın gündemini onlar yaratmış gibi oldular ama onlar da bilgisizdiler bazı
şeyleri yönlendirmekte yanlışlık yaptılar şimdi burada mesele milyarlara milyonlar...Istanbul rezalet o
bakımdan bana sorarsan her ay yani şu son 4-5 sene öncesine kadar her ay muhakkak Istanbul'a giderdim
2-3 sergiyi gezer gelirim şimdi gidemiyorum bacağım sıkıntı yoksa oraya bırakmışlığım yok benim onu
ben takip ediyorum kim ne yapıyor biliyorum ama benim orada gördüğüm şey çok alçak seviyede bir şey
içindeler yani çok sıradan bilmiyorum böyle yapılan işler de öyle şeylere Contemporary'e her seferinde
bienallere gittim ama yok artık, çok iyi bir şey görmek artık çok zor ama hep aynı şeyler gösteriyorlar. Son
gittiğimde ben hep aynı ama bir tane sergi açıldı Istanbul'da nerede açıldı şey boynuzun Haliç'de büyük bir
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yer var orada Haliç Kongre Merkezi ben ona gitmek için yani baya ciddi taksiler tuttum öyle gittim
bilemem çünkü ben sabah 10 da açılır diye düşünmüştüm hayır 12 miydi neydi gittim başka bir yerleri
gezdim tekrar geldim falan onun dışında ben böyle aaa diyeceğim bir şey yok ama işte şimdi ne oldu o
Amerika'dan gelen firmalar Marlborolar bilmem kimler neleri nasıl yönlendiriyor onlara değmez.
A.A: Eğlenmek için belki iyi...
İ.E: Gündemde kalıyor birtakım gençler geliyor ama Türk resminde ele alınması alınması gerekli çok fazla
konular var konulabilir illa çağdaş olması gerekmiyor, iyi olması gerekir.
ZERRİN ÇOLAK İLE KİŞİSEL GÖRÜŞME SES KAYIT DEŞİFRESİ
Tarih: 17 Temmuz 2019
Z.Ç. Zerrin Çolak
A.A.: Ayşegül Atmaca
Z.Ç: Biz Armoni Sanat Galerisi'ni 1988 yılında ben Zerrin Çolak ortağım Aynur Pehlivanlı ile birlikte
kurduk o yıla kadar daha önce başka devlet dairesinde çalışmıştık; sevdiğimiz seveceğimiz bir işte
çalışmak istedik o yıllarda yeni yeni hanımlar iş kurmaya başlıyordu daha çok hanımlar çiçekçi,
butik...açıyorlardı
A.A.: Ondan önce böyle fazla yoktu girişimci hanım herhalde.
Z.Ç.: Ama şeydik dosttuk arkadaştık galerileri gezerdik mesela ben Habip Aydoğdu'nun ilk sergisinden
resim almıştım, ilk sergisini görmüştüm.
A.A.: Sizin nereden kaynaklanıyordu bu sanata ilgi? Ailede falan mı yoksa eğitim?
ZÇ.: Yani eğitim halkla ilişkiler, gazetecilik ama liseden beri vardı hep vardı ortağım da zaten Kayıhan
Keskinok atölyesinde ders alıyordu biz birlikte galerilerdeki sergileri gezerdik. Ankara'da gezilecek yer de
yoktu zaten hafta sonlarımız boş olduğu için birlikte sergiler gezerdik bir sürü galeri vardı çok güzel.
A.A: O dönemde çok galeri vardı değil mi? Yetmişleri incelediğimde çok yok galeri...
Z.Ç: Mesela ben bir sürü serginin ne bileyim Nuri İyem sergisini Cihat Burak sergisini ilk defa Evrensel'de
görmüştüm ondan sonra işte Habip'in ilk sergisiymiş ... galeri kurulmuştu ondan sonra Touluse Lautrec'in
afişlerinin baskıları gelmişti mesela onlardan satın almıştık, onları hatırlıyorum ondan sonra Siyah Beyaz
güzel bir galeriydi, Nev de aynı şekilde Selvin'in biz müşterisiydik iki ortak ben Vakko Sanat Galerisi'nin
müşterisiydim bir de şey vardı o zaman oranın kafesine giderdik oğlumla şimdi 40 yaşında adam neydi
Artisan.
A.A: Istanbul'a gitti, sonra değil mi?
Z.Ç: Evet ondan sonra yani güzel bir sevecen bir hava vardı galerilerde, sanat ortamı çok güzeldi şöyle ki
biz açtıktan sonraki dönemde uzun bir süre çok böyle büyük koleksiyonerler büyük aman aman alıcılar
değil ama Ankara'daki sanata düşkün, entelektüel bir grup diyeyim dünyadan haberi olan insanların birlikte
oldukları birlikte sanatsal sanat derken sadece resim değil müziğin konuşulduğu, kitabın konuşulduğu
ortam güzel bir ortam vardı, galerilerde sanat sohbetleri.
A.A: Harika keşke o dönemlerde olsak...
Z.Ç: Ondan sonra eğlenceler yapardık yani mesela Brezilyalı naifler sergisi açtığımızda Brezilya
büyükelçisini davet edip Brezilya müzikleriyle davet verirdik yani çok keyifliydi.
A.A : Bunu sizin galeriniz varken siz yapıyordunuz değil mi?
Z.Ç: Biz yaptık Mine Hanım falan da çok yapardı yani o zaman mesela daha çok büyükelçi daha çok
dışişleri çalışanları, öğretim görevlileri, yazarlar bak şimdi gelmiyorlar şairler yani böyle bir topluluk
oluşurdu biz benim yeni kurulan galeri olarak yeni kitlelere sanatı hatırlatmak bir de bu çünkü şey işidir,
hani bir rüzgardır sizi çekiverir hoşlanırsanız devam edersiniz bilgilenirsiniz bilgilendikçe ilgilenirsiniz
bunlar çok önemli çünkü biz… yani sevdiğimiz bir işi sanatla ilgili bir işi yapmak istedik, işlerimizden
istifa ettik ve Armoni Sanat Galerisi'ni kurduk ama bu arada zaten resim alıcısıydık ne bileyim Selvin'in
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müşterisiydik Vakko'nun müşterisiydik, Siyah Beyaz'ın müşterisi olduk tabii ben Abidin Dino'larımı
Selvin'den almıştım mesela evet yani bir sürü ama o zamanlar tabii bir bienal yoktu.
A.A: 1987 de galiba ilk bienal yapılmış?
Z.Ç: Bir bienal yoktu sanat fuarları yoktu çok şükür müzayedeler yoktu.
A.A: Ortam güzeldi o zaman galeriler açısından?
Z.Ç: O zamanki müzayedeler antika satarlardı sanat
yoktu ve sayısı azdı ondan sonra başka ne söyleyebilirim?

eseri

pek

yani elbette

vardır

da

A.A: Peki işi kurdunuz sonra? Hani piyasa var mıydı sanat piyasası, satabiliyor muydunuz?
Z.Ç: Evet satabiliyorduk 90'lı yıllar çok güzel resim satıyorduk ama fiyatlar daha mütevaziydi alıcılar
özellikle Ankara alıcısı çok sevdiğini alıyordu vay efendim bu resmi aldım şimdi ben ilerde satar mıyım
diye bir düşünce yoktu.
A.A: Yatırım aracı olarak görmüyorlardı?
Z.Ç: Görmüyorlardı ama çok daha sevecen, samimi bir ilgi vardı .
A.A: Genelde bu sanatseverler, takip edenler galerinizi hangi gruplardandı yani böyle gene büyükelçiler,
bürokratlar mı?
Z.Ç: Evet büyükelçiler yani ben hatırlıyorum Danimarka Büyükelçisi müşterimizdi daha sonra Amerika
Büyükelçisi oldu şey oldu falan şimdi öyle değil ama daha farklı diyaloglar yani çok şey değişti her üç yılda
bir kriz olur Türkiye'de her on yılda bir sanatla ilgili bizim hitap ettiğimiz kitlenin niteliği değişti yani
entellektüel ve ekonomik nitelik değiştirdi Türkiye'de yani yetmişlerde tabii ki daha az kişiye hitap
ediliyordu, daha kültürlü, daha sanata önem veren saygısı olan saygılıydı çok insanlar sanata ve sanatçıya
karşı bugün farklı bakış.
A.A: 1980'lerde biraz değişti ama değil mi, 1970'lerdeki profille 1980'lerdeki profil farklı mıydı? Liberal
ekonomi ve zengin sınıf ortaya çıktı?
Z.Ç: Özal dönemi evet, daha insanlar
A.A: Belki çok anlamadan, hava atmak için...

girişimci

açılımcı

şey

olduklarında

bir

de

Z.Ç: Evet, onlar da vardı, daha sonraki yıllarda sanat bir ev dekorasyonunda moda olabilir, o yıllarda daha
değildi.
A.A: Seksen'lerde değildi.
Z.Ç: Seksenlerin sonuna doğru doksanlarda…
A.A: Dekorasyon malzemesi olarak mı kullanılıyordu?
Z.Ç: Hayır, hayır yani ilgili insanlar sanatçıyı okuyup bilgilenip sanatçıyla tanışmayı önemseyen, severek
ama elinde tanıdığım bir hani diyalog kurduğum, sohbet ettiğim sanatçının eseri bu diye son derece sevecen
ve saygılı olurlardı daha sonraki yıllarda.
A.A: Yani 90 larda mı…
Z.Ç: 90 larda biraz daha yaygınlaşmaya başladı bu banka galerileri çoğaldı bazıları çok yararlı bazıları da
çok zararlı oldu bu çünkü profesyonel sanatçılardan daha çok amatörlere yer verdiler ama bunun yanı sıra
da önemli sanatçıların önemli eserlerine yayın yapmaya başladıkları için de…
A.A: Faydalı oldular?
Z.Ç: Evet
A.A: Ama biraz rakip mi oldular size vergi vermiyorlardı…
Z.Ç: Elbette fakat bakış açıları çok ilginçti, banka şubesi ne kadar kar etmesi gerekirse galeri şubesinin de
aynı oranda kar beklentileriyle zaman içinde eridiler kapandılar ama tekrar derlenip toparlanıp daha büyük
şeyleri yani İş Bankası Kibele'yi demek istiyorum. Yapı Kredi Garanti şey değiştirdi, kabuk değiştirdi
hani falan yani daha küçük şimdilerdeki şeylerini daha merkezi oldular daha büyük şeylere taşıdılar yeni
2000'den sonra 2000'den sonra sponsorluk gibi şeyler yani öyle o zamanlar da sponsorluk falan yok söz
konusu değildi öyle bir düşünce yoktu Türkiye'de.
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A.A: Sanat desteklenmiyordu yani kurumlarca?
Z.Ç: Desteklemiyordu sadece müze resim alıyordu, yani bakanlık alıyordu resim ama bazı bakanlar,
bakanlıklarda yani şeyler de aldılar yani Merkez Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası koleksiyonları o
dönemde hatta belki daha önce…
A.A: Peki Devletle ilişki nasıldı? Devletin desteği var mıydı? Çok da olmasa Devlet eser alıyor muydu,
Bakanlıklar?
Z.Ç: Bakanlıklar almıyordu yani bir tek şey alıyordu işte Kültür Bakanlığı; Kültür Bakanlığı… çok az…
yani e bankalar da alırken bu sefer galericilik yapmaya başladılar, ondan sonra da…
A.A: Köstek oldular?
Z.Ç: Evet yani bu arada Ankara'daki sanat ortamında her açılan galeri yeni bir kitleyi sanatsal ortama soktu
bu çok önemli.
A.A: Bu çok önemli... Her açılan galeri yeni bir kitleyi sanata kattı, eğitici öğretici misyonu falan da vardı?
Z.Ç: Elbette, o yıllarda galericilik bir yerde eğitim tanıtım gibi şeyleri de üstleniyorsunuz sürekli galeriye
yeni gelenleri bilgilendirmek istiyorsunuz yani bu doğal olarak var.
A.A: Seminerler söyleşiler yapılıyormuş?
Z.Ç: Tabii yapılıyordu, seminerler söyleşiler ama şimdiki kadar değil şimdi mesela üniversitelerde
daha çok şeyler yapıyorlar, festivaller, sempozyumlar yapıyorlar yani biz mesela Siyah Beyaz'la ilk Heykel
Sempozyumu'na sponsor olmuştuk Hacettepe'deki üniversitenin yaptığı, yani üniversiteler öyle bir şey de
yapmıyorlardı yani.
A.A: Basının medyanın ilgisi nasıldı?
Z.Ç: Medyanın ilgisi biz çok eleştirirdik ama şimdiden daha iyi çünkü TRT'de diğer yerlerde sanatla ilgili
basında sanatla ilgilenen, seven gazeteciler şeyler vardı. Çok kısa zamanlı tanıtımlar yapılırdı daha sonra
mesela Seyhan Levent'in programı falan sanat hakkında öyle bir program vardı o günlerde azdı basının
ilgisi artık siz kendinizi parçalayın işte sana basında tanıdığınız biri varsa …ama şimdi öyle bir mecra da
yok.
A.A: Sanat programları vardı ama uğraşıyordunuz?
Z.Ç: Çok uğraşıyordunuz, ondan sonra siz galeriyi açtığınızda sizin çevrenizdeki kesimi topluyordunuz
yani biz galeri açtığımızda hiçbir galeriden liste falan almadık biz kendi çevremizi oluşturduk işte ortağımın
arkadaşları benim eşimin arkadaşları çoğu inşaatçıydı zaten şey de Zeynep Hanımı da öyle tanımıştım.
A.A. Onun eşi de mimar değil mi?
Z.Ç : Onun eşi de...veya ortağımın eşinin Faruğun çevresi iş çevresi tabii ki doğal olarak orta üst sınıfa
Ankara olduğu için diyorum İstanbul farklı sınıfa hitap eder, dolayısıyla çok sevecen samimi bir ortam
vardı.
A.A. Kalabalık oluyor muydu açılışlarınız?
Z.Ç: Olurdu bizim çok kalabalık olurdu açılışlarımız.
A.A: Yeriniz burada mıydı hep?
Z.Ç. Hayır burası üçüncü yerimiz
A.A.: Neredeydi yeriniz?
Z.Ç: Çevre sokakta
A.A: Numarayı hatırlıyor musunuz?
Z.Ç: Çevre sokaktan Kuloğlu sokağa yerimiz Kuloğlu sokak o zaman Urart Galeri vardı orada Nuran
Terzioğlu'ydu yöneticisi Selvin Bestekar'daydı.
A.A: O zaman orada konuşlanmış bir ara Kızılay'daymışlar sonra Cinnah'a geçmişler sonra bu taraflar.
Z.Ç: Burası son dönem 2001 krizinde ilk biz geldik buraya vay sapa dediler o dediler bu dediler ama şu
anda herhalde 9 galeri falan var.
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A.A: Bayağı var evet yani burası daha uygun herhalde değil mi?
Z.Ç: lk gelen biziz, 2001 krizi, müşteri portföylerini galeri olanaklarını birçok şeyi değiştirdi her kriz profili
değiştirdi, ilk açtığımız yıllardaki hava tabii daha naifti daha sevecendi.
A.A.: Kuloğlu sokaktaki.
Z.Ç: Evet sonra biz Ebu Ziya Tevfik sokağa taşındık Atakule'nin oraya.
A.A: Biraz daha yukarıda olmuş oldu sonradan burası.
Z.Ç: Sonra da Yıldız Çankaya'ya 2001'de taşındık… işte 2010'da burada herhalde 9-10 galeri olduk herkes
bu kişiliksiz yere niye geldiniz dedi ben de kişilik vermeye geldik dedim ondan sonra geldi o bey bana
dedi ki Zerrin Hanım hakikaten kişilik verdiniz…
A.A: Evet yani bayağ bir doldu şimdi burası.
Z.Ç: Elbette tabii ki ekonomik bu bunun sebebi 2001 krizi ile birlikte doların yükselmesi.
A.A.: Burada daha mı ucuzdu kiralar o zaman.
Z.Ç: Elbette, elbette e ondan dolayı oldu hem burası Çankaya hem daha sakin hem de galerilerin yan yana
bulunması buraya gelen herkes bir sürü sergi gezebiliyor güzel bir şey oldu.
A.A.: Sanatçılar hakkında belki o dönemde önde gelen sanatçılar kimlerdi galerinizde çalışan onları
konuşabiliriz.
Z.Ç: Şimdi tabii bu işin o zamanlar eğitimi yoktu; şimdiki eğitimler de zaten farklı küratörlük farklı bir
şey yani ben büyüyünce küratör olacağım diyorum. Çünkü kendiniz hiçbir yani sponsorunuz başka şeyiniz
başka siz her serginin sponsorusunuz yani küratörlük farklı bir şey.
A.A: O da biraz entellektüel birikim gerektiriyor.
Z.Ç: Yani farklı bir bakış açısı gerektiriyor, müze için farklı bir bakış açısı gerektiriyor, galeri için farklı
bir bakış açısı gerektiriyor o dönemlerde sponsorluk diye hiçbir şey yok düşünün ki diğerleri zaten herhalde
o çalışmaların en büyüğünü de Beral Madra yapmıştır. İstanbul'da evet burada Kıymet Giray.
A.A: Zeynep Hoca da bayağı.
Z.Ç: Yapmıştır tabii ondan sonra yani bienallerden sonra değişti o tür olaylar dolayısıyla bizim açtığımızda
sanatçıları biz Nuri Abaç'la konuşmuştuk.
A.A.: O mu danışmanlık verirdi.
Z.Ç: Ha o bize o zamanki sanatçı çevresini anlatmıştı, danışmanlık değildi sanat çevresini anlatmıştı
sanatçılar ne ister sorularına cevaplar vermişti gayet realist cevaplar vermişti çok yaşlı, yaşlı dediğim
değildi ama sanatçı satış ister sanatçı yayın ister broşür ister kitap ister ondan sonra çok açık destek çıktı
hürmet ister ama satış olmadan hiçbir şey olmaz.
A.A: Her işin başı satış.
Z.Ç: Hatta biz ortağımla şaşırdık Allah Allah falan diyerekten halbuki doğru yani sanatçı da insan onun
da ihtiyaçları var buna... sanatçılarla diyaloglarımız çok dostane ilişkiler içinde oldu elbette, yani bizim
bakış açımızı beğenen bizim yani bu karşılıklı bazı sanatçılarla dost olup, ailecek görüşüyorsunuz bazı
sanatçılarla sergi bazında görüşüyorsunuz yine dost oluyorsunuz bazı sanatçılarla dost olamıyorsanız bu
arada siz de öğrenip uygulamak istiyorsunuz? Sizin için ideal olan tabii daha idealistsiniz o yıllarda ideal
olanı uygulamaya çalışıyorsunuz. Siz de bilgileniyorsunuz yani siz de yavaş yavaş galerici oluyorsunuz,
sanatçılar da galericilerle çalışmayı öğrenmesi gerekiyor. Yani artık sanat sadece keşfedilmeyi bekleyen
bir şey değil, sanatçıların da sanatçı olmayı öğrenmeleri gerekiyor ve onlar başladı nedir bunlar başka
şehirlerde sergi açmak, fuarlar oluştuğunda fuarlara katılmak, ondan sonra sosyal olmak evet öyle değil
mi?
A.A: Tabii ki tanınmak yani.
Z.Ç: Siz düşünün bir resim aldığınızda o sanat eseri hakkında sanatçıyla konuşmak şey olmak sizi onore
ediyor, sanatçı eserine değer veren kişiyle diyalog kurduğu için heyecanlanıyor yani bunlar çok önemliydi
o dönemlerde şimdi böyle öneme sahip değiller ne yazık ki, internetten çat yani o dönem çok güzel bir
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dönemdi bence ben sanat izleyicisi olarak ve galerici olarak o dönemi sevmiştim ama çok kişiye hitap
edilmediğini de kabul ediyorum.
A.A: Belli bir kesimde kaldı yani.
Z.Ç: Evet belirli bir çevrede kalmıştı daha sonra sanat fuarları ile sanatçı da kendi vaktini aşan şeyleri
yapmak zorunda kaldı nedir bunlar Ankara, Istanbul ve Izmir'de sergi açmak ki bunu yapabiliyordunuz
kitap basma, broşür basmak bunlar yani sanatçının yapabileceği organizasyon, yurt dışında sergi açmak.
A.A: Siz yaptınız mı yanı yurt dışında sergi açtınız mı?
Z.Ç: Evet.
A.A: Kimlere açtınız hatırlıyor musunuz?
Z.Ç: Biz kendi sponsorluğumuzda Yalçın Gökçebağ Londra'da .... Porth Street ve... üç sergi açtık üçü de
bizim sponsorluğumuzda oldu yani hiçbir yerden destek almadan ondan sonra Nuri Bey'in dediklerini
yapmaya çalıştık o dönem için gerçekten güzel, evet hiç kimseden danışmanlık almadık ortağımın abisi
de gazeteci Selçuk Altan'dı, o bizi sanatçılarla tanıştırdı yavaş yavaş çok da acele etmeden yavaş yavaş.
A.A: Ekonomik kaygınız da yoktu.
Z.Ç: Ekonomik kaygımız da yoktu ama çaktırmadan da vardı mesela şehirlerarası uluslararası şeylerimizi
bile gidip evden yapardık galeriye masraf görünmesin diye.
A.A.: Gene de döndürmek zor oluyordu değil mi?
Z.C.: Elbette ilk beş sene kendini döndüremedi.
A.A: Bayağı uzun, çok sabırlıymışsınız...
Z.Ç.: Eşlerimizin çevremizin desteğiyle şey yapmamak lazım…ondan sonra biz fark ettik ki e.... şeye
yatkınız, belirli sanatçılarla iyi diyaloglarla uzun zamanda çalışmak istiyoruz çünkü bu galeri açısından da
onu fark ettik; o sırada Vakko'yla çalışan Yalçın Gökçebağ Vakko ona kitap yapmadığı için bana kim kitap
yaparsa onunla çalışacağım dedi çok üzüldü siz yapmaya söz verdiniz bu durumda biz nasıl kitap yapılır,
kaça yapılır, haberimiz yok, ortağımla birbirimize bakıştık biz yaparız dedik bilmiyoruz kaça çıkar.
A.A: Ama çok çok paraya çıktı değil mi?
Z.Ç: Ahahah çok uğraştık sabah 5'lere kitabın dizaynı için ayrı fiyat istendi, yok işte onu yapalım, bunu
yapalım sonuçta ilk kitabımızı yayınladık.
A.A: Yalçın Gökçebağ ile başladınız ilk yayınınıza.
Z.Ç: Çok şey olamadı ama Yalçın da bizim emeğimizi görüp bu kitabı... ya inanabiliyor musunuz dijital
hiçbirşey yok o dönemde dijital hiçbir şey yok şey baskıları yok yani yeni model matbaa şeyi gelişmemiş,
şimdiki teknoloji yok, dialar özel çekiliyor, onları renk ayrımına gönderiyorsunuz şimdi bunları gönder
konuştuğunuzda yüz yıl önce gibi gelebilir ama çok değil, aslında içine benim söylediğim 28 yıl önceydi.
Yani tek dert dia pozitifler çekilip onlar banyo edilip yani o dönemin mesela herkesi şeyi tanımaya
başlıyorsun bir süre sonra.
A.A: Ondan sonra tabii ki başka yayınlarınız da oldu mu sonra?
Z.Ç: Elbette oldu broşürlerimiz oldu ondan sonra Turan Erol'la sergi açma başarısını gösterdik, ona katalog
yaptık, ondan sonra takvim her sene takvim yapmaya yani Yalçın'la konuştuk, ona da sorduk sanatçı ne
ister dedi ki sanatcı yayın ister şehirlerarası ve uluslararası organizasyon ister onu söylemedi o kibar
çocuktu… ister dedi ama o da bize sordu galerici ne ister? Galerici, fiyat istikrarı, sanatçının tek yerde
çalışmasını, fiyatların istikrarlı ekonomiye, paralel gitmesi farklı fiyatlara satış istemez dedik atölyeden
satış istemez dedik peki satış olmazsa ne olur dendi o zaman biz yaz aylarında sergi gibi olmadığında resim
satın alma garantisi veriyoruz dedik Nuri Abaç'a ve Yalçın Gökçebağ'a bunu uyguladık satılmazsa siz
alacaksınız yani yaz aylarında iki sanatçıdan resim satın aldık şey falan değil yani komisyon kadar düşülüp
alınıyor daha sonra ben çok alan gördüm yirmi resim alıp on resmi bedavaya getiren insanlar o şekilde
değil sanatçının söylediği fiyattan Nuri Abaç ve Yalçın Gökçebağ ile.
A.A:: Buna gerek kaldı mı, satamadığınız oldu mu?
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Z.Ç: Tabi Yalçın'da çok olmadı ama Abaç'ta o dönemde oluyordu zaten Abaç da biliyordu onu söylüyordu
beni satamazsınız diye
A.A: Pahalı çünkü değil mi?
Z.Ç: Hayır o zaman o kadar çok pahalı değil şimdi çok pahalı şimdi pahalı biz iki sanatçı ile çalışmaya
başladık biz ilk 88'de açtığımızda Vakko'da çalışmış olan daha önce neydi sanatçının adı hay allah ya
ressam Gencay Kasapçı bizim açılışımıza geldi, çünkü Gencay Kasapçı hem sanatçıdır hem
Vakko'da yönetici olarak çalıştı hem Mi-Ge'de ortak olarak/yönetici olarak çalışmış biriydi geldi bize dedi
ki siz ne yapıyorsunuz ya dedi galeri açılır mı dedi.
A.A.: Galeri açılır mı dedi?
Z.Ç: Siz ne yapıyorsunuz amaaan dedi aman dedi sakın ha dedi biz açılışdayız ne yapalım oldu bir kere
Gencay Hanım kusura bakmayın korktunuz mu o zaman korktuk ama artık çare yok açılıştayız aradan 5 yıl
geçti, Gencay Hanım geri geldi dedi ki kızlar dedi bize de bu kızlar derlerdi, o zaman gençtik ondan sonra
kızlar dedi, öyle iki sanatçı seçtiniz ki Abaç ve Yalçın yurt içinde bizden Anadolu'dan gelmiş sanatçı ve
yurt dışına gittiğinizde özgün iki sanatçı dedi.
A.A: Gerçekten de öyle evet.
Z.Ç: Böyle seçtiniz dedi onun için siz bu işi biliyorsunuz devam…Allah razı olsun.
A.A: Bazen bildiğinizden şaşmamalısınız.
Z.Ç.: Evet ilginç bir şekilde bazen inat etmelisiniz dolayısıyla şimdi biz bu iki sanatçıyla anlaşmaya
çalışmaya başladık ama başka sanatçılarla da sergiler açıyoruz.
A.A: Hatırladığınız kadarıyla söyleyebilir misiniz, kimlerle sergi açıyordunuz?
Z.Ç: Bütün Hacettepeli mesela Zahit Büyükişliyen, Veysel Günay ondan sonra Istanbul'dan işte Özdemir
Altan ondan sonra Şadan Bezeyiş, Hüseyin Bilişik, Habip Aydoğdu Ankara'dan ondan sonra İzmir'den
Cavit Atmaca.
A.A.: O dönemin bütün ünlü sanatçılarıyla çalışmışsınız.
Z.Ç: Yani sergiler açtık yani bir sürü sanatçıyla hepsi de kalbur üstü sanatçılardı ama yani o süreçteydiler
hepsi yani tabii bu bahsettiğim 25, 20 yıl önceydi; birlikte büyüdük onlar tabii ki hocalar; Turan Hoca e
yani o da çok keyifli bir şey, bir Özdemir Hoca, Özdemir Altan onların öğrencileriyle çalıştık, şimdi o
döneminin de öğrencileriyle çalışıyoruz. Bu bizim için 3 nesille çalışmış olmak yani bazen beni çok
duygulandırıyor.
A.A: Evet ama gerçekten de öyle gerçekten sabırla, azimle sevdiğin işin arkasından gitmek çok duygu
verici, yılıp gidebilirdiniz, Istanbul'a da gidebilirdiniz, niye gitmediniz? Bir sürü insan gitmiş mesela... ne
oluyor orada gider miydiniz?
Z.Ç: Hayır ya şimdi siz bu süreçte öğrenilen bir gerçi her işin öyle bir yanı var bu süreçte Istanbul'a gittik,
deneme yaptık 3 yıl
A.A: Öyle mi?
Z.Ç: Evet İstanbul'da da galeri açtık, şube açtık ama bir yerde güvenle şeyle kalmak çok açıldığınız zaman
bu konuda yani öyle bir karar vermek istediğinizde o kadar çok galeri o kadar çok yani 2001'de banka krizi
çıktı şey yapamayan bankacılık yapamayanlar galericilik yaptı müzayedecilik yaptı, spekülasyon
yaptı sahte resimler çıktı müzayedelere sunuldu.
A.A: Istanbul'daki ortam pek güvenli değil miydi?
Z.Ç: Evet ve çok ilginçtir Istanbul'daki sanat severin yarısı Ankara'dan gitme evet doktorlar palazlanınca
İstanbul'a gider inşaatçılar gerçekten iş adamları öyle değil mi her sektör geliştiğinde Istanbul'a göç eder
yani Istanbul'daki koleksiyonerlerin yarısı Ankaralıdır kökü Ankaralıdır.
A.A: Peki buradaki koleksiyonerleri hiç konuşmadık, buradakiler nasıldı? Var mıydı böyle gerçek
anlamda bir koleksiyoner kitlesi o dönemde, yani 80'li yılları konuşuyorum.
Z.Ç: Elbette vardı vardı mesela

filmi yani mesela o dönemde Ragıp Buluç alırd.ı Mimar o hani şey hem
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sanatçıyı tanıyıp dostane ilişkiyle alırdı ondan sonra başka yani mesela bizim koleksiyonerimiz. Süleyman
Sazak alırdı hani benim eşimin inşaat şeyi olduğu için alırdı o da sonra başka yani bizim
koleksiyonerlerimiz genelde üst düzey yöneticilerdi yani yaşları da bizim gibiydi, evet şey Mine Hanımın
eşi koleksiyonerdi, Gama İnşaat Erol Özman, Erol Üçer o da Gama'nın ondan sonra Meteksan da kim vardı
ya o da koleksiyonerdi. Gama'nın iki üç ortağı vardı, işte Erol Özman Galeri Mi-Ge'nin eşi Erol Üçer.
Erol, Özman ikisinin de Mine eşi yani daha sonra tabi.
A.A: Ankara koleksiyonerlerinin tercihlerini neler belirliyor? Bilinçli bir koleksiyoner mi yoksa galericiler
mi yönlendiriyor.
Z.Ç: O daha sonra oldu yani daha sonra galericiler şimdi şöyle Ankaralı koleksiyonerler bilgilenir araştırır
ve öyle alır anlatabildim mi empoze ile değildi. O zaman bilgilenir araştırır öyle alırdı, kendi seçimleri
olurdu aaa mesela Selvi'n de o dönem ki şeyi çok iyi bilebilir, benim niye gelmiyor aklıma isim gelmiyor
ben de biliyorum söyleyeceğim ama size kendine göreydi şeyleri daha sonra ve Istanbul empoze etti sonra,
çünkü İstanbullunun bilgilenmeye araştırmaya vakti yoktur pratik bile yani son yıllarda mesela modalar
çıkıyor öyle işte. O tarz modası bu sanatçı modası bunları da müzayedelerle körüklüyor
yönlendiriyorlar, öyle yoktu o zamanlar herkes sergiye gelir beğenir ve alırdı yani orada bilgilenirdirdi
yani o çok güzel bir döngüydü. Ankara'da Istanbul için bilmiyorum, orada da kesin öyle bir grup vardı yani
ayrıca da Istanbul'a da bakarsanız Galeri Nev buradan gitti, Artisan buradan gitti bayağı giden oldu
buradan, anlatabiliyor muyum? Istanbul'un…Ankara'daydı. benim fuarlardan edindiğim müşteriler
Istanbul'dan resim almıyoruz çünkü bütün doktorların anneleri, babaları Ankaralıdır, onlar kısa tatillerde
Ankara'ya gelip, bize gelip resim alırlar
A.A: Çok ilginç, bu çok ilginç bir bilgi.
Z.Ç. Gerçek söylüyorum uzun tatillerde başka yerlere giderlerdi kısa tatillerde Ankara'daki aile ziyaretine
geldikleri için Galeri’ye gelip resim alıp giderler yani öyle şeyler vardı sonra tabii ki bizim vee eşlerimizin
Istanbul diyalogları arkadaşlarımızın iş arkadaşlarımızın vardı. Oradan gelen şeylerimiz vardı ve fuarlar
başladı.
A.A: Sizi galiba en çok zorlayan fuarlar, müzayedeler?
Z.Ç: Fuar değil de müzayedeler çünkü müzayedeler modalar yaratıyorlar tek bir sanatçıyı yükseltip
yükseltip bırakıveriyorlar.
A.A: Piyasayı yönlendiriyorlar yani?
Z.Ç: Fakat yanlış yönlendiriyorlar bir sanatçıyı moda yapıyorlar. Fiyatını top noktaya götürüp siz sergi
açamaz oluyorsunuz. o sanatçıya fırlatıp bırakıyorlar sonra sanatçı…
A.A: Yazık sanatçılar için de çok kötü, çok kötü kullanılıyor, sanatçı sanatçı da... tanınmak adına şey
diyor... şeyleri demiyorum. Ustaları demiyorum, hani vefat etmiş ustaların eserlerinin zaten üretimi durdu.
Durduğu için zaten değerliler onlar aynı ama yaşayan sanatçının canına okuyorlar, çok kötü, biz sergi
açamaz oluyoruz, ben söyleyeyim, bir sanatçıya sergi açtığımda burada resmine 6000 lira koymuş
koleksiyoner geldi herkesin içinde güldü bana. Ben dedi bu boy resimleri müzayededen 2000 liraya aldım
dedi çok kötü, çok kötü şeyler sizin için ya ne bu şimdi.
A.A: Çok kötü onun içinde bütün galeriler kapanıyor değil mi?
Z.Ç: Evet, ayrıca da bazı galeriler de manipülasyon için müzayedeleri kullanıyorlar, anlatabiliyor muyum
kendi sanatçılarını çıkarıveriyorlar, orada yükselttirip satıyorlar, yani çok karmaşa var, biz burada işte Siyah
Beyaz Selvin, Armoni falan Galeriler Galericiler Derneği'ni kurduk galiba? Niçin kurduk, güvenilir
olduğumuzu belirtmek için ama sonumuz acıklı oldu bir üyemiz sahte resim yaptı, bir üyemiz sahte
resim sattı, çok kötüydü çok kötüydü ben duruyorsam onca emek ve… o zaman onun için duruyorum yani
dolayısıyla bir sürü şeyi yapmak istedik sponsor bulamadık işte mesela ben şey istedim eskiden devlet
sanatçıları toplayıp Anadolu sergileri yapmış, biz de galeriler olarak satış kaygımız olmadan şenlik içinde
her sene sanatçılarımızla bir şehire gidelim dedik bu fikrim çok beğenildi fakat o arada Siyah Beyaz
Selvin’le Istanbul'a kaçtı. Dernek’ten de bu konuda bizi çok uyardılar ama kendileri gelmedi ondan sonra
iki kere yapıldı sağ olsun. Gözde galerinin sahibi o zaman adı ne çocuğum o düzenledi, Adana'da bir sergi
açıldı, acayip ilgi bütün oradaki güzel sanatlar öğrencileri gelip bize teşekkür etti, iki üç şehirde daha açıldı
ama bizdeki dernek çalışmalarını bilirsiniz, bir kişiye yüklenirsiniz ona da yazık olur, katılımcı değil
hiçbirimiz değiliz öyle yürümedi ayrıca güvenilirlik ben güvenilirliğin KDV'nin sıfıra inmesiyle
oluşacağına inanıyorum çünkü o zaman herkes fatura verecek herkes sattığı malın arkasında durmak için

261

yüzde 18 KDV çok yüksek bir oran ve bundan ayrıca da sanat pastası küçük devlet ne anlıyor bu pastadan
alacağı vergiden evet evet.
A.A: Bir oran var mı belli bir rakamın üstünde yoksa tümüyle kesiliyor mu yüzde 18 .
Z.Ç: Yüzde 18 hayatım pırlantada daha düşük kitap yüzde 8 siz bunu ne kadar düşürürseniz
güvenilirliği arttırırsınız satan kişi o eserin orijinal olduğundan sorumluluğunu üstüne almalıdır ama bir
sürü yerde alınmıyor müzayedeler kullanılıyor bu yollar yani güvensiz bir ortama dönüştü.
A.A: : 1988'de kuruldunuz o zaman yoktu müzayede herhalde.
Z.Ç. Daha sonra daha sonra ayrıca şeyi de değişti yani ben üzgünüm galericilerin kültür düzeyi farklılaştı.
A.A: Esnaf galerici mi oluştu?
Z.Ç: Evet onlar oluştu, ondan sonra alıcı satıcı ayakçılar oluştu 2001’den sonra gerçekten kötü oldu, değerli
değersiz karıştı, etik yok oldu anlatabildim mi insanların içinde gelişmiş bir hakkaniyet duygusu vardır.
Yani bir şey vardır, bunun yasal, yasal şeyleri olmasa bile vardır, etik değerler, hakkaniyet duygusu yani
şimdi işte internet galericileri var, sanatçıya hiçbir faydaları yok. Sanatçının özgeçmişi sergileriyle
projeleriyle yayınlarıyla oluşur, yoksa... üçte birine satıldı diye özgeçmiş oluşmasın olmuş...
galerilerle oluşur. Sanatçının bunun bilincinde olması lazım, sanatçı da o bilinçte değil, yönü değişiyor
ama inşallah farkına varılır yani evet yani bu günlerdeki şey o kadar farklı ki galericilik, yani elbette çok
iyi, çok altyapısı güçlü galerilerimiz var ama bunun yanında da çok şey var yani mesela bizde sokak resmi
yok, grafiti yok, öyle değil mi bunların hiçbiri yok bunlar zorlamayla oluyor ne oluyor sokak resmi
galerilere giriyor şimdi komik yani bir Londra'daki grafitiyi, Amerika'daki grafitiyi şimdi işte Türkiye'de
destekli grafiti var yoksa yani …
A.A: O dönemde siz kendinizi galerici olarak nasıl geliştiriyordunuz? Yayınlar vasıtasıyla mı? İnternet
yoktu.
Z.Ç: İnternet yoktu, yurt dışına gittiğimizde evet daha sonraki yıllarda benim hani yurtdışına gittiğimizde
bütün Londra'daki bütün müzeleri gezmişizdir, ondan sonra her gittiğimiz ülkede müze geziyorduk daha
sonraki yıllarda da hep Contemporary Art gezdik.
A.A: Okuyordunuz geziyordunuz böylece kendinizi geliştiriyordunuz.
İSMET AKDENİZ İLE KİŞİSEL GÖRÜŞME SES KAYIT DEŞİFRESİ
Tarih: 23 Temmuz 2019
A.A.: Ayşegül Atmaca
İ.A. : İsmet Akdeniz
İ.A. 1983 yılında Akdeniz Grafik adıyla kuruldu. Sanatçı ve koleksiyonerlere konsinye resimler sunduk.
Yıllarca, sanatçılara ve bu işe gönül verenlere hizmet ettik. Sanatçıların slaytlarını kataloglarını,
davetiyelerini broşürlerinin hazırlanmasında, resim severlere sunulmasında katkı sağladık. Ondan sonra ,
Ankara İstanbul gibi yerlerde yeni açılacak galerilere yardımda bulunduk, onlara konsinye resimler
verdik, sanatçılarla buluşturmayı sağladık, hangi sanatçılarla sergi açabileceklerini söyledik ve onları
yönlendirdik
A.A. Güzel sanatlar bölümü mezunusunuz...
İ.A. Gazi Resim bölümünden mezunum ama ben grafik bölümünü tercih ettim. Zaten o zaman grafik resim
yoktu resim içerisinde modelaj, heykel grafik. Ama herkes kendine göre... bugün resim mezunu
olup heykelci olan arkadaşlar var resim mezunu olup grafik baskı olanlar var fotoğrafçı olanlar var
yani... şey kişinin eğilimine bağlı, kendini, yetiştirme tarzına bağlı.
A.A. : Nasıl başladınız, neden galerici olmak istediniz? Biraz onlardan konuşalım mı?
İ.A.: Sanat seven bir kişiyiz, kendim de fotoğrafla uğraştığım için amatörce başladık tabii daha sonra şey
yapıldı mesela…
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A.A.: Sanatçı bir aileniz var sizin değil mi?
İ.A: Evet, Halil Akdeniz eşi Nadide Akdeniz, bunlar hepsi Türkiye'nin tanınmış ressamları
A.A: Anne baba?
İA: Anne Baba değil ben resim mezunuyum. Bir yeğenim, animasyon mezunu, oğlum, grafik mezunu,
ailece sanatla uğraşan kişileriz.
A.A: Burayı kurarken, o zaman sanatın içindeydiniz zaten, o zaman Ankara'da çok fazla galeri yoktu, çok
az galeri vardı.
i:A.:Çekirdekten yetiştik, çok fazla galeri yoktu, kurum galerileri vardı, Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi vardı Zafer Çarşısı'nda onun dışında da…
A.A: Peki bir risk değil miydi? O zamanda sanata çok fazla ilgi yok?
İ.A: Yoktu tabi.
A.A.: Açacaksınız , satabilecek misiniz? Ayakta durabilecek misiniz? Nasıl karar verdiniz, nasıl cesaret
ettiniz?
İ.A. Onun için biz, aynı ünite içerisinde 3 -4 koldan ... mesela slayt çekiyorduk çerçeve atölyesi vardı,
çerçevesini yapıyorduk, konsinye resimleri şey yapıyorduk çünkü. Galeri için izin vermiyorlardı daire
içlerinde. Bunlar da problem oluyordu onun için konsinye yapmayı yeğledik uzun yıllar. Sonra galeriye
dönüştürdük. Mesela, çerçeve işini tasfiye ettik. Grafik, bilgisayar çağına girince, biz yetişemedik.
A.A: Yani, aslında o işi diğer işe destek olsun diye mi yapıyordunuz?
İ.A. Yani zaten bir bütündü, gelen kişi slaytını çektiriyordu çerçevesini yaptırıyordu ürün satışını da
yapıyordu.
A.A: Peki neler yapıyordunuz biraz benim konum 90'a kadar olduğu için o dönemi konuşalım isterseniz,
yani o dönemde galerinin faaliyetleri nelerdi, sergiler yapabiliyor muydunuz? Ne bileyim başka etkinlikler?
İ.A: Sergiler maalesef fazla yapılamıyordu, çünkü şey baskı işi yeterli değildi, çekimlerin maliyeti
yüksekti. Onun için siyah beyaz yada isim listesi olarak yapıyor bunu devlet Kültür Bakanlığı da yapıyordu
yani bir fotoğraf yarışması bir devlet sergisi yarışması oluyordu sadece isimleri bir
kağıda basıp yayınlayabiliyordu.
A.A: Yani resimleri yayınlayamıyorlar tabi..
İ:A: Yani, sanıyorum, doksan'lı yıllardan sonra siyah beyaz basıldı sonra renkli basılmaya başladı, sonra
katılan sergilenmeye değer bulunan ve ödül alan sanatçıların işleri, renkli olarak basılmaya başladı.
A.A.: Peki o zaman o dönemin zorluklarından biri baskı işleriydi, yani o yüzden biraz engel…
İA: Tabi biraz da alım satım işleri yoktu Devlet şeyinde, ödül parasına... Devlet ödül verdiği resmi aynı
zamanda alıyordu. Yani ödül parasına resmi de alıyordu. Ama sonradan değişti, bu. Yasayla değiştirdiler.
Ödülü Başka resim almak isterse farklı bir ücret ödeyip şey yapıyorlardı
A.A: Sizin ilk galerinizin yeri neredeydi?
İ.A.: İlk galerinin yeri İzmir Caddesi'ndeydi. Kiradaydık sonra Özveren Caddesi'ne taşındık. Bundan sonra
da Özveren caddesinden buraya geldik
A.A. : Ne zamandan beri buradasınız?
İ.A. : 8 yıl falan oldu. Yani buraya gelirken şunu düşündük acaba? 30 yıllık çam tutar mı? Destek olurlar
mı? Ne yapabiliriz diye çok düşündük ve çok aradık. Yani geldiğimiz yerden çok çok iyi olması
gerekiyordu.
A.A. : Özveren'de neredeydiniz?
İ.A.: Özveren'de 7. akşam sanat okulunun karşısında 25 nolu dairenin bir numaralı dairesinde dubleksdi.
A.A: Daha önce İzmir caddesindeydiniz?
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İ.A.: İzmir caddesi 51 numaradaydık.
A.A.: Yine apartman dairesi?
İ.A: Apartman dairesi. Yani oralarda galeri yapmanın zorlukları çok fazlaydı hele, daire olduğu zaman
izin vermiyorlardı. Onun için biz dükkan olarak burayı aldık.
A.A: Dairede galeriye izin vermiyorlardı? Ama oralar hep iş yerleri?
İ.A: Ama o zaman değildi, o zaman ilk iş yerleri bizdik. Dolayısıyla çok sıkıntı çektik, şikayetler
oldu. Yani, hatta bir yaz şikayetleri değerlendirmek için hazır bekledik. Eli çantalı birisi geldiği zaman,
sigortadan geliyorum evet diyor, evrakların hepsini çıkarıyorduk, bir şey yok deyip gidiyorlarlardı.
Maliyeden geliyordu yine bir şey yok diyordu, yani birisi sürekli sürekli şikayet etti.
A.A: O zamanlar sanat ortamı nasıldı?
İ.A: Sanat ortamını biz kendimiz yarattık.
A:A: Kızılay'da toplanmıştı değil mi?
İ.A: Yani, şöyle çok elit bir müşterimiz vardı. Yani isim vermekte sakınca yoksa ki çoğu rahmetli oldu,
gitti. Kaya Toperi, Baki İlkin Bey, Dışişleri Bakanı müsteşarıydı Bizim müşterilerimiz genelde
büyükelçilik yapmış kişiler yani dışarıda sanatı izleyen kişiler gelip bizden resim bakıyorlar alıyorlardı.
Ondan sonra Tıp Fakültesi doktorları, doktorlar arabalarla gelirlerdi ayın 15'inde ve biz onlara taksitle
satardık. 3- 4. O zaman Hayati Misman'ı kimse tanımıyordu. Onları 75 kuruş mu 750 kuruş mu neydi,
taksiyle veriyorduk. Ondan sonra kaçta 80'li yıllarda Adnan Turani Bey. Bilkent'in kurucusu Güzel
Sanatların, o, mesela soyut resimleri yapardı, soyut resimleri kimse anlamıyordu, biz bu şeyi büyük çaba
sarf ettik. Gerçekten de üniversite camiasının, yani üniversitedeki hocaların çoğuna biz Adnan Turani'yi
empoze ettik, aldırdık, şimdi hepsi duacı.
A.A: Anlatıyor muydunuz onlara?
İ.A: Anlatıyorduk, onlar görüyorlardı, tabi, bilinçli kişiler oldukları için... şimdi yok, üniversite şeyi
yok, bitti.
A.A: Üniversitelerdekiler şimdi ilgilenmiyor öyle mi?
İ.A: Tabi, para yok. Zor geçiniyor,
A.A: Resimler de pahalı ama şimdi değil mi?
İ.A: Yo.., resimler her zaman aynı paralelde gitmiştir. Yani, hatta biraz daha düşüktür, resimler, şu anda.
Yani bir devlet memuru maaşının 4 katı 3 katıydı önceden. Şimdi de aşağı yukarı aynı. Önceden
alabiliyorlardı ama şimdi alamıyorlar. Şimdi ben şöyle düşünüyorum eskiden bir telefon, sabaha kadar
konuşurdunuz aynı fiyatı, yazardı. Şimdi sabaha kadar konuşun bakalım sizi göçertir. Elektrik öyle, şey
öyle, yani önceden belirli bir fiyat şeyi vardı. Tam bir ... elektrik, öyle ...o zaman belirli bir fiyat şeyi vardı.
Şimdi o yok maalesef.
A.A: Şey…yabancılardan var mıydı? Misyonlardan geliyorlar mıydı?
İ.A: : Vardı. Amerikan Büyükelçisi Fransız, İtalyan Büyükelçisi Kanada Büyükelçisi, onlar bizim
müşterilerimizdi, ama şimdi yok onlar.
A.A: Şimdi kim var?
İ.A: : Şimdi biz kendimiz yaratmaya çalışıyoruz, yeni baştan ama onlar da maalesef.... Para el değiştirdi
derler ya.
A.A:

Koleksiyonerleriniz var mıydı böyle böyle yani öne çıkan o dönemde

İ.A: Şimdi bizim koleksiyonerler çok az kişiler. Yani çoğu zaten, galericiliğe döndü, aldı aldı. Elimde
çok miktarda resim oldu. Ne yapayım galeri açayım Ben kendim satayım kendim kazanayım dedi. O tip
galericiliğe başlayan arkadaşlarımız da var.
A.A: Aklınızda var mı o dönemde böyle ünlü koleksiyonerler?
İ.A: İsim vermesek olabilir Erimtan mesela, onlar kendilerine şey yaptılar, Nurol var. Kenan ...var. Serdar
Kaya var. Yani çok kişi var ama bizim koleksiyoner şeyimiz şöyle onlara koleksiyoner denilir mi denilmez
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mi bilmiyorum, üniversitede bir hoca. evinin ihtiyacını görecek kadar resim alıyordu.
Evine,
salonuna, gerçekten de iyi resimler aldılar ve orada bıraktılar. Yani yeni nesil de zaten fazla sıcak
bakmıyor.
A.A.: O dönemin zorlukları hem sanatçılar açısından hem sizin açınızdan neydi?
İ.A: Şimdi Özal döneminde yani isim vermekte sakınca görmüyorum, iktidar döneminde o dönem
Türkiye'de sanat ve sanatçılar, sanatla uğraşanlar hepsi iyi kötü para kazanmıştır. Ama şu anda o düşüşe
geçti tabi.
A.A: : Çok zor bir dönem değildi, bu durumda o zaman yani ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem değildi?
İ.A: Hayır, ilk başta zorlanıyorduk, kişileri çekerken, tabii. Yani orada mutlaka bir tanıdık
yönlendiriyordu

bizi

A.A: Ne yapıyordunuz onları çekmek için, tanıdıklar vasıtasıyla mı?
İ.A: Vallahi ne yapıyorduk, arabaya atıp götürüyorduk ayaklarına
A.A: Zorla getiriyordunuz yani?
İ.A.: Tabi, yani onlar almak istediğini alıyorlardı telefon ediyorlardı diyorlardı ki biz gelemiyoruz siz
getirin mecburen taksiye atlayıp ya da arabamıza atlayıp götürüyorduk ve uygun yerde seriyorduk,
orada şunu ben alıyorum bunu ben alıyorum... yani yani boş döndürmüyorlardı.
A.A.: Benzetmek gibi olmasın ama bohçacı kadınlar gibi?
İ.A.: Yani öyle değil ama resmi sevdirmek için o gerekiyordu, hatta sanatçılar diyor ki bu dönemde niye
siz holdinglere girmiyorsunuz, yani biz 60-65 yaşına geldik, yani şimdi kişinin ayağına resim,
götürmek yaş itibariyle uygun olmuyor. Yani gençken de gidiyordum. Sanat sevdirmek uğruna
yapıyordum.
A.A:

Sonuçta

sanatçıların

da

ayakta

kalabilmesi

için

eserlerin

satılması

gerekiyor.

İ.A: Tabi hem sanatçıya katkı oluyordu hem de bize ufak tefek şeyler... yüksek bir rakam komisyon alıyor
muyduk, yok, çok fazla almıyorduk,
A.A: Ne kadardı o zaman komisyonlar
İ.A.: Biz komisyon olarak şey yapmıyorduk, farklı işler yaptığımız için işte fotoğraf çekimi, slayt çekimi,
zaten oradan iyi kötü şeyimiz geliyordu, ama resmi sevdirmek uğruna hakikaten ayağına
götürüyorduk, beş yüz liraysa beş yüz elli liraya veriyorduk, yüzde onbir komisyonla.
A.A: Çok sergi, yapmadığınız için gideriniz fazla olmuyordu herhalde?
İ.A: E... tabi, şimdi bir sergiye yapılan masrafla sergisiz satılan eser her zaman farklıdır.
A.A: O zaman sanat ortamlarda hangi sanat akımları konuşuluyordu?
soyut sanatı desteklemek için bir uğraş veriyordunuz...

Az önce mesela bahsettiğiniz

İA: Ve biz o kadar zor bir şey seçtik, çağdaş bir sanatın modern bir sanat soyut bir sanat şeyine girdik, o da
aileden dolayı olan bir şey galiba. Ona yöneldik, hakikaten zor bir iş, sanatı herkes anlamıyor zaten bir de
soyut olunca işimiz daha da zor.
A.A: Ama o zaman sanatçılar daha çok soyut yapıyorlardı değil mi?
İ.A: Hepsi değil ama ama biz daha çok çağdaş resim yapan kişilerle çalışıyorduk. Mesela Adnan Turani'yi
hiç kimse şey yapmazken, biz onlarla çalıştık, Mustafa Ayaz.
A.A: Evet biraz onları da söyleyelim isterseniz, kimlerle hangi sanatçılarla çalışıyordunuz?
İ.A: Sanatçı olarak Adnan Turani, Mustafa Ayaz, Hayati Misman'ın, Mürşide İçmeli. Sergi açtığımız
kişiler de var ...123 civarında resim vardı küçük küçük...Ondan sonra Şeniz Aksoy,
Ramazan
Bayrakoğlu, şimdi bunlar hepsi profesör, olan ve belirli bir yere gelen sanatçı arkadaşlarımız. Ama belki
de çoğunun ilk sergilerini açtık. Murat Özdemir, Gülay Yaşayanlar, Hayri Esmer, Zafer Gençaydın, Halil
Akdeniz, Hayati Misman, Mürşide İçmeli, ... Cezmi Orhan, Mehmet Ali, Doğan, Bu müdahale etti.
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Olan Yakup Tuna. Aydın Ayan,.... Semra Yücel, Fatma Kara,... Seda MERAL ...inan, kuşakları bu
yıldızı Sağdıç Hacı Yakup Öztuna, Canan Atalay, Tomur Atagök, İsmail Ateş, Ercan Gülen, Lütfü
Özden,...Erkin Keskin,... Cengiz Savaş, Aykut Öz, Erdal Ateş, Burcu Günay gibi birçok sanatçı...
A.A: : Katalog da bastırabiliyordunuz değil mi?
İ.A: Evet o zaman bastırabiliyorduk ama sonradan maalesef vaz geçtik.
A.A: 1980'li yıllara ilişkin bir arşiviniz var mı?
İ.A: Bulamadım, yani vardı ama taşınmadan dolayı..
A.A: Devlet destekliyor muydu o zamanlar galerileri?
İ.A: Devlet desteği vardı, şöyle. Her sergiye gelmeseler de iki sergide bir gelip derlerdi ki biz şu resmi
alıyoruz. Bu resmi, sergiden sonra bize bırakın diye şey yapıyorlardı, yıllık toplanıyordu onlar bir ödenek
çıktığı zaman da alım yapıyorlardı, yani gerçek değerinden olmasa bile komisyonun vereceği kararla çağdaş
resmi destekliyorlarlardı. Ama bu zamanla kayboldu gitti. Şimdi hiçbir destek yok…
A.A: Çok üzücü...o zamanlar basının medyanın ilgisi nasıldı?
İ.A: İlgisi daha fazlaydı. Şimdi yok, eskiden bize telefon ederlerdi. Basın bülteni gönderin ya da davetiye
gönderin diye. Biz taksiye atlar, götürüp Milliyet gazetesi olsun, yani gazete olarak diğer
gazetelere dağıtıyorduk, hepsine dağıtıyordum ve hepsi yer veriyordu aşağı yukarı . Ama şimdi o
yok. Şimdi 10 kişiye telefon ediyoruz, hiçbirisi yayınlamıyor.
A.A: Çok üzücü yani. Ben o zamanki işte dergilere gazetelere falan baktım da bayağı yazıyorlarmış yani.
İ.A: Tabi, okuyan da vardı. Şimdi yok ki şimdi şurada face'de instagram'da ne verirlerse o..
A.A: Bir saniyede ne okunursa işte.. Önder Bey'le konuştum, Şenyapılı tanırsınız, onunla da konuştuk işte
o bayağı yazmış,
İ.A: Onun kitapları vardır. Yani geçmişten Erhan Karaesmen..Eskiden de çok çok şeydi yani. Hatta,
sergileri Turkuaz yaptığında sanatçıyı sorguya çekerdi.
A.A: Evet öyleymiş yani bir gün önce yaparlarmış
İ.A: Bir gün önce ya da iki gün üç gün, Taylan Bey’in şeyinde bayağı sıkıştırırlardı sanatçıyı, şimdi öyle
bir şey yok açılıyor geçiyor maalesef. Bazen yer bile vermiyorlar. Bu basın şeyini en çok yaygınlaştıran da
biziz aslında Yani face'den instagram'dan tıkladığımızda otuz bin kişiye ulaşabiliyoruz. Bu güzel bir şey
yani iyi tarafı. Ama bir kötü tarafı da. Oradan görüyor, gitmeye gerek yok deyip sergi, gezme oranı düşmüş
oluyor.
A.A: Peki siz de bir koleksiyon oluşturuyorsunuz değil mi? Bunu belirlerken de gene daha çok çağdaş
sanatçılara yer verdiniz?
İ.A: Tabi genelde, büyük çoğunluğu... sergi kararı verirken de programımızı 2 yıl önceden belirleyip şey
yapıyoruz. Ve şöyle: Şimdi arkadaşlar bize müracat ediyor, sergide yer vermiyoruz diye ama şimdi 12
sergi açıyorsak 8 tanesini önceki sergi açan kişilerden yerleştiriyoruz. 4 sergide de yeni arkadaşlara yer
verebiliyoruz.Bunu bilmedikleri için eleştiriyorlar ya niye aynı kişilerden açıyorlar. Bizden sergi
açmıyorlar yenilere yer vermiyor diyorlar.
A.A.: Oysaki her sezonda dört yeniye yer veriyorsunuz?
İ.A: Yani şimdi iki yılda bir yer vermezsek ya da üç yılda bir sergiye koymazsak sanatçıyı programımıza
bu sefer başka yere gitme şeyi var çünkü o da sonuçta yaptığı eserleri gösterecek satış yapacak. 3 kuruş
5 kuruş kazanacak yapabilirse. O nedenle yani iki üç sergiyi yeni sergilerden oluşturabiliyoruz.
A.A: Sizin seksenli yıllarda takip ettiğiniz, beğendiğiniz galeriler var mıydı?
İ.A: Mesela Turkuaz o zaman güzel bir iş yapıyordu. Yani benim hoşuma gidiyordu. Ama sonradan şey
yapmadı, şimdi. Yani o sanatçılar mı bıktırdı onu yoksa uğraşmaktan mı bıktı?
A.A: Yorulmuş da olabilir belki? Herhalde bir dönem sonra galerilerin yerleri değişmeye başlamış, biraz
Cinnah Caddesi’ne kaymaya başlamışlar?
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İ.A: Şimdi, galeriler merkezdeydi. Beymen, işte 7. kat 5. kat, Vakko beşinci kattaydı Kızılay
merkezindeydi, Alman Türk İngiliz Kültür, Fransız Kültür, bunların hepsi, Kızılay Merkezdeydi; şimdi
bunların hepsi dağıldı. Şimdi özel Çankaya Yıldız'a toplandı
A.A: Diğerleri de dağıldı
İ.A: Evet diğerleri de dağıldı.
A.A: Peki, siz bir galerici olarak aynı zamanda sanatçı olarak o dönemde dünyadaki sanat gelişmelerini
nasıl takip ediyordunuz, geziyor muydunuz, yahut başka bir kanaldan mı? Çünkü internet yok..
İ.A: Vallahi, ancak tartışma ortamında öğrenebiliyorduk gezme imkanımız fazla yoktu. Bir
de kitap getirttirme imkanı da çok azdı.
A.A: Siz yurt dışına gidip gezdiniz mi?
İ.A: Vallahi bir defa çıkabildik. Yani bu da bir ayrı bir yabancı dil bilme, imkan meselesi, işlerin yoğunluğu
falan, çıkamadık yani; bir defa İngiltere, İtalya.
A.A:

Zaten şimdi takip etmek kolay artık.

İ.A: Şimdi internetten bütün müzeleri gezebiliyoruz.
A.A: Bir dönemde herhalde Ankara'dan İstanbul'a göç olmuş. Galeriler gitmiş...
İ.A: Şimdi de İstanbul'dan Ankara'ya sergi açmak için geliyorlar. Çünkü İstanbul doydu, görüşüme göre,
İstanbul doydu, şimdi Ankara'da ünlü sanatçı arkadaşlar Ankara'da açıyorlar
A.A: Sizin şubeniz oldu mu?
İ.A:Yok, çok isteyen oldu da.
A.A: Peki hiç İstanbul'a gitmeyi düşündünüz mü?
İ.A: Bir ara düşündüm ama dediğim gibi, yer edinmek, çevre edinmek çok farklı bir şey. Yani oraya
gideceksiniz, yeni bir çevre edineceksiniz uzun zamanlar alacaktır giden arkadaşların çoğu da yine
Ankaralı sanatçılarla çalışıyor.
A.A: İstanbul zor bir piyasa değil mi, rekabet fazla. Peki burada o dönemlerde bir sanat piyasasından söz
edilebilir mi yani var mıydı böyle bir piyasa, oluşmuş muydu?
İ.A: İstanbul gibi değildi. Yani İstanbul, her türlü insanın olduğu bir şehir, parayı çok kolay kazanır, ama
Ankara, öyle değil, Ankara'da belli holdingler vardı,
onlar alırsa alıyordu. Ulaşabilirsek
ulaşıyorduk. Yani şimdi eskilerden de fazla kimse kalmadı. Yani kimisi holdingini kapattı,
A.A: Sermaye el değiştirdi?
İ.A: Evet...zor yani çok zor.
A.A: Evet. Peki? Sizce o dönemde Ankara'daki sanat galerilerinin ya da sanat kurumlarının sanat dünyasına
katkıları neydi, yani nasıl bir hizmet veriyordunuz?
İ.A.: Sanatı sevdirmekti. Özellikle çağdaş sanatı sevdirmek. Onları edindirmek Onlara çaba sarf ettik.
A.A: Başarılı oldunuz mu?
İ.A: Olduk sayıyoruz.
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EK 12. GALERİ ADRES LİSTESİ
1970-1990 YILLARI ARASINDA ANKARA’DA FAALİYET GÖSTEREN
SANAT GALERİLERİ VE SERGİ GERÇEKLEŞTİREN KURUMLARIN
ADRES LİSTESİ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Akbank Sanat Galerisi (Akbank Çankaya Şubesi Hoşdere Cad. No: 197)
Akdeniz Sanat Galerisi (İzmir Cad. No: 51; Özveren Sok. No: 25/1)
Alman Kültür Merkezi (İzmir Cad. No: 37;Atatürk Bulvarı No: 131 )
Ankara Galerisi (Bayındır Sok. No: 25/B Yenişehir )
Armoni Sanat Galerisi (Ebuzziya Tevfik Sok; Yıldız Mah. 4. Cad. 724 sok. No: 2/1
Çankaya)
Art and Deco (Farabi Sok. No: 3/2)
Artisan Sanat Galerisi (Cinnah Cad. No: 21/A Çankaya)
Artisan Sanat Galerisi (Cinnah Cad. No: 43)
Beymen Bedesten (Atatürk Bulvarı No: 139 Kızılay)
Dam Galeri (Bülten Sok. No: 10/1 Kavaklıdere)
Doku Sanat Galerisi (Cinnah Cad. Enis Behiç Koryürek Sok. No: 11/A-B Çankaya)
Dost Sanat Ortamı (Konur Sok. No:4)

13. Dönüşüm Sanat Galerisi (Mithatpaşa Cad. Kızılay)
14. Emlak Kredi Bankası Sanat Galerisi (Tunalı Hilmi Cad. Kavaklıdere )
Evrensel Kitabevi Sanat Galerisi (Mithatpaşa Cad. No: 24)
Galeri Feyzal Köroğlu (Cad. No: 98 Gaziosmanpaşa)
Galeri Grifon (Köroğlu Cad. No: 98/A)
Galeri Mi-Ge (Cinnah Cad. No: 62)
Galeri Nev (Horasan Sok. No: 14 Gaziosmanpaşa; Gezegen Sok. No.5; Gaziosmanpaşa,
Kırlangıç Sk. No:24)
20. Galeri Selvin (Bestekar Sok. No: 61/A)
21. Galeri Z (Cinnah Cad. No: 64/B; Kale, 13, Atpazarı Sk., 06240 Altındağ)
22. İş Bankası Sanat Galerisi (Meşrutiyet Cad. No:10; Meşrutiyet Cad. No: 10; Atatürk
Bulvarı No: 77, Kat: 8))
15.
16.
17.
18.
19.

23. İtalyan Kültür Merkezi Sanat Galerisi (Ataç Sok. Kızılay)
Kibele Sanat Galerisi (Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 39/A, Demirtepe)
Koleksiyon Sanat Galerisi (İran Cad. No: 17)
Lamelta Sanat Galerisi (A.Cevdet Sok. No: 12)
Leonardo Sanat Galerisi (Tunalı Hilmi Cad. No: 100/2 Kavaklıdere)
28. Mavi Ev Galeri (Mesnevi Sokak 1/1Çankaya)
29. Milli Kütüphane Galerisi (Bahçelievler, İsmet İnönü Blv. No:4, 06490 )
30. MOB Sanat Galerisi (Tunalı Hilmi Cad. No: 98 Kavaklıdere)
31. Odak Sanat Galerisi (Ziya Gökalp Caddesi İnkılap Sokak Kızılay )
32. Sanat-Yapım (Çiftlik Cad.No: 35/1 Atlı Spor Karşısı)
33. Siyah Beyaz Sanat Galerisi (Güvenevler, Kavaklıdere Cd. 3/1 D:2, 06540 Çankaya)
34. Şekerbank Sanat Galerisi (Mithatpaşa Cad. No: 49)
35. Tanbay Sanat Galerisi (Selanik Cad. No: 72)
36. Töbank Sanat Galerisi (Esat Cad. Küçükesat)
24.
25.
26.
27.
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37. Turkuvaz Sanat Galerisi (Bestekar Sok. No: 78; Kale Rahmi Koç Müzesi Çengelhan
Kale 1/111, 06240 Altındağ)
38. Tuzcuoğlu Sanat Galerisi (Maltepe Cad. No: 74)
39. Türk Amerikan Derneği ( Mithatpaşa Cad. No: 42 Yenişehir; Vali Dr. Reşit Cad. No:
20 Kavaklıdere;)
40. Türk İngiliz Kültür Deneği Galerisi (Adakale Sok. No: 27; Bestekar Cd No:32)
41. Türk Tanıtma Vakfı Kültürevi (Güvenevler Güven Sok. No: 1/C Kavaklıdere)
42. Urart Sanat Galerisi (Cinnah Cad. NO: 43/A)
43. Vakko Sanat Galerisi (Atatürk Bulvarı Kızılay)
44. Yaprak Sanat Galerisi (Konur Sok. No: 4/A Kızılay)
*Listede bazı galerilerin değişen adresleri de belirtilmiştir.

269

EK 13. ORİJİNALLİK RAPORU

270

EK 14. ETİK KURUL İZNİ

